
                                        СТАНОВИЩЕ 

от проф., д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков, на научните трудове за заемане 

на академичната длъжност „професор“, в Област на висшето образование 

1. „Педагогически науки”, Професионално направление 1. 2. „Педагогика”, 

Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика- Социална 

педагогика”                                                                             

                                                     НА КАНДИДАТА 

доц., д-р Живка Енчева Военкинова от ШУ „Еп. К. Преславски“, 

Педагогически факултет, ръководител на катедра „Социална педагогика“. 

      Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 36 от 25. 04. 2014 г. 

I. В обявения конкурс доц., д-р Живка Е. Военкинова  участва със 

следните научни трудове: 

1. Монографии- 5 бр., с общ обем от  705 страници.  

2. Учебници и учебни помагала- 3 бр., с общ обем от 364 страници. 

3. Трудове по номенклатурната специалност- статии в централен 

педагогически печат, участия в международни и национални научни 

форуми- 51 на брой. 

4. Участие в 4 национални и 7 университетски научни проекта. 

       Приемаме всички предложени трудове за рецензиране, тъй като те 

показват процеса на творческото израстване на доц., д-р Военкинова като 

автор, изследовател и педагог. Считаме, че предоставените материали, 

както по параметри, така и по обхват на темите, брой и обем са напълно 

достатъчни за тематиката и спецификата на обявения конкурс. Правят 

приятно впечатление разнообразието на темите, както в монографиите, 

така и в статиите, публикувани в рамките на почти цяло десетилетие.  

      51 на брой са статиите и  научните доклади, представени на различни 

форуми. Анализът им показва, че авторът притежава сериозна подготовка 

в областта на разглежданите проблеми, владее отлично научния апарат, 

свободно борави с основния понятиен апарат, използван в публикациите. 



      В доклади на научни конференции, публикувани в пълен текст, доц., д-

р Живка Военкинова разработва въпроси, свързани с подготовката на 

студенти по специалността „Социална педагогика“; закрилата на 

малолетни и непълнолетни лица; социалните рискове и проблеми пред 

България; възпитателното училище-интернат и др. 

       В тези свои публикации проличава компетентността и високата 

ерудиция на кандидата, търсенето и избора на най-точните и верни 

проблеми, разработването на подлежащи на съвременна интерпретация 

социално-педагогически въпроси: пенитенциарна педагогика; деца от 

улицата и деца на улицата; социални проблеми на хората от третата 

възраст. 

      Доц., д-р Военкинова участва и в реализацията на научно-

изследователски и развойни национални и университетски проекти по 

особено значими за съвременната образователна и социална практика на 

обществото ни в последните десетилетия въпроси.  

     Специално внимание обръщам на участието й в проект, свързан със 

социалната работа в места за лишаване от свобода,  което дава възможност 

на кандидата да представи и реализира своите задълбочени познания в 

областта на организацията и управлението на социално-педагогическата и 

рехабилитационна дейност.   

II. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическа дейност на кандидата 

      От анализа на депозираните научни трудове е видно, че доц., д-р 

Военкинова работи упорито в няколко взаимно свързани научни 

направления. Те, от своя страна, й предоставят възможността да се изяви 

като автор, изследовател, педагог с отлични преподавателски умения и 

подходи. Редом с това, тя е и популяризатор на водещи идеи в областта на 

социалната работа и социалните грижи за инвалиди, деца в риск, 

проблеми, свързани с хората от третата възраст.  



III. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

      Нивото на предложените за рецензиране материали е на много високо 

ниво. Стилът и използваният език са научно верни, точни, адекватни на 

разглежданите тематики. Налице е педагогическа компетентност, научна 

осведоменост, умения да се борави със сложния понятиен апарат. 

Проличава високата култура на доц., д-р Военкинова. Умело прилага 

овладените знания от различните форми на квалификация и 

специализации, в които е участвала. 

IV. Основни научни резултати и приноси 

1. 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 имащи потребност от социална подкрепа и помощ.  

2. Приносен момент са представените проблеми на социално- 

педагогическата дейност в пенитенциарни заведения, идеите за  

ресоциализация, корекция и превъзпитание на поведението на престъпния 

контингент и разрешаване на възникналите проблеми. 

3. Приносен момент са представените идеи свързани със социалните 

проблеми на хората от третата възраст. 

 4. Внимание заслужават представените проблеми за социализацията и 

социалната защита на деца- извършили престъпления и деца- жертви на 

насилие.   

V. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

      Изведените приноси са само част от дългогодишната научно-

преподавателска и изследователска дейност на доц., д-р Живка 

Военкинова. Те пряко кореспондират със съвременната педагогическа 

наука и практика и, по-конкретно, със социалната педагогика. 

Монографичните й произведения, както учебниците и учебните помагала 



се използват активно в процеса на обучение в ШУ „Еп. К. Преславски“ на 

бъдещи бакалаври, магистри, специализанти и докторанти. 

VI. Оценка, в каква степен приносите са дело на кандидата  

      Всички представени публикации, въпреки богатата им палитра, са в 

областта на обявения конкурс. Техният анализ дава обективна и вярна  

оценка на постиженията в областта на науката и педагогическата практика 

на доц., д-р Живка Военкинова. 

      Публикуваните материали са плод на самостоятелната творческа 

дейност на кандидата. Те са резултат от големия практически опит, 

солидната теоретична подготовка и познаването на изследваната 

проблематика. 

VII. Лични впечатления 

      Познавам доц., д-р Живка Енчева Военкинова от десетки години- като 

студентка, по-късно като докторантка, хоноруван асистент и редовен 

преподавател в ПФ на ШУ. Имам трайни впечатления за нейната  

компетентност, ерудиция, трудолюбие и подготвеност. Притежава 

сериозни умения за общуване и контакт, както с колегите, така и със 

студентите.    

VIII. 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 ШУ „Еп. К. Преславски“.  

      Поради всичко това, моята оценка за заемане на обявената по конкурса 

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

ПОЛОЖИТЕЛНА! 

X. Оценка на кандидата 



     Постигнатите научни резултати ми дават основание, убедено да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 

кандидатурата и да предложи на Факултетния съвет на ПФ на ШУ „Еп. К. 

Преславски“ да избере доц., д-р Живка Енчева Военкинова за професор  в  

Област на висшето образование 1. „Педагогически науки”, Професионално 

направление 1. 2. „Педагогика”, Научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика- Социална педагогика”. 

 

 

14. 07. 2014 г.                        Изготвил становището:  

Гр. София                                                           (Проф., д. ик. н. Лучиян Mилков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


