
 

 

 

                                      С Т А Н О В И Щ Е  
                              

по конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по: 

област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика  (Теория на възпитанието и дидактика – 

Социална педагогика) 

 за нуждите на Педагогическия факултет, катедра  „Социална 

педагогика” при Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски”, обявен в ДВ бр. 36/25.04.2014 г. 

с кандидат доц. д-р Живка Енчева Военкинова   

 

 член на Научното жури: проф. д-р Петър Диков Петров, професор по 

теория на възпитанието и дидактика 

Дом. адрес: София 1799  ж.к. Младост-2 бл. 224 вх. 2 ет. 2 ап. 19 дом. 

тел. (02) 97-40-915; GSM: 0879-27-39-15 

 

1. Данни за конкурса 

Конкурсът е обявен от Шуменския  университет „Епископ Константин 

Преславски”  в ДВ, бр. 36/21.25.04 2014 г. Доц. д-р Живка  Енчева 

Военкинова  е единствен кандидат по този конкурс. Конкурсът е обезпечен с 

годишен хорариум от 495 часа, приравнени на упражнения, от които 440  часа 

са задължителни дисциплини. След запознаването ми  с представената  

документация се убедих, че са спазени всички изисквания на чл. 4 от ЗРАС, 

чл. 61 от ППЗРАСБ  и  Правилника за заемане на академични длъжности в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

   2. Кратки данни за кандидата 

 От професионалната  автобиография на доц. д-р Ж. Военкинова се вижда, 
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че през 1977 г. е завършила Институт за детски учители  в гр.. Русе, а през 1989 

г.специалност „Предучилищна педагогика” в Шуменския университет 

„Епископ . К. Преславски”.  От  2001  г. е доктор по Теория на възпитанието и 

дидактика. Била е последователно   хоноруван асистент, редовен асистент,  

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

(Социална педагогика) – 05.07.01. Понастоящем е ръководител на катедра 

„Социална педагогика” и член на факултетния съвет на Педагогическия 

факултет при ШУ „Еп. К. Преславски”    

 3. Описание на научните трудове  

 В конкурса за професор доц. д-р Ж. Военкинова участва с достатъчна 

по обем  научна продукция. Както се вижда от представения от нея списък, 

тази продукция, след първоначалното й хабилитиране през 2005 г. включва:  

 – 5 монографии, от които 4 разработени самостоятелно (№ № 1; 2; 3; 5) и 

1 в съавторство (№ 4);   

 – 1 учебник „Социална педагогика”, 2008, разработен самостоятелно; 

 –  2 учебни помагала, разработени в съавторство;  

- значителен брой статии и научни съобщения, публикувани в сборници 

от научни трудове, годишници, материали от научни конференции и др. (№№1-

51 от списъка статии с ISBN  и ISSN), от които 15 в съавторство. 

Кандидатката е посочила също 7 участия в научни проекти и 4 в 

национални проекти. В отделен списък се представят всички научни 

публикации и участия в научни проекти, които свидетелстват за 

съпричастността й при решаване на актуалните проблеми на социалната 

педагогика.  

 4. Научни приноси 

 Научноизследователската дейност на доц. д-р  Живка Военкинова е в 

областта на теория на възпитанието и дидактиката (с акцент Социална 

педагогика).   Макар и твърде условно, научните и научноприложните й 

приноси би могло да се обособят в три основни проблемни области: 

– социални аспекти на  аспекти на пенитенциарната педагогика с акцент 

върху социално-педагогическата дейност с малолетни и непълнолетни 
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извършители на противообществени прояви; 

– социални аспекти на женската престъпност; 

– социални проблеми на хора от третата възраст. 

 С основание може да се твърди, че особено първите две проблемни 

области са  много тясно  свързани помежду си. Те са в профила на 

пенитенциарната  педагогика, която в последните две-три десетилетия придоби 

гражданственост във връзка с спецификата на процесите на възпитание, 

образование и обучение в условията на местата за лишаване от свобода, с 

превъзпитанието и ресоциализацията на лицата, които изтърпяват наказанието 

лишаване от свобода.  Основната цел на монография № 2 е да разкрие 

недостатъчно използваните възможности  на социално педагогическата дейност 

в местата за лишаване от свобода. Авторката отделя специално внимание на 

личностните особености на лишените от свобода, както и на професионалните 

компетентности и конкретни компетенции на социалните инспектори, 

общуващи с тях, на характера на взаимоотношенията помежду им. Прави 

впечатление  голямата информираност на кандидатката по отношение на 

широкия кръг концепции в областта на пенитенциарната, педагогическата и 

психологическата литература. Тя се позовава на  най-новите  публикации на 

авторитетни наши и чужди автори  по отделните аспекти на разглежданите от 

нея въпроси. В монографията се  очертава в систематизиран вид спецификата 

на местата за лишаване от свобода и специфичните особености на  

корекционната и възпитателната социално-педагогическа дейност. При това  

акцентът се поставя върху ефективните интерактивни подходи на 

педагогическото общуване и въздействие върху лишените от свобода, върху 

хуманизиращото въздействие и взаимодействие в системата на 

пенитенциарните заведения  

Върху тази широка основа  доц. д-р Ж. Военкинова  аналитично 

очертава социалните аспекти, свързани с женската престъпност. Като 

подчертава, че проблемът за женската престъпност е разработен в 

специализираната литература от различни гледни точки на криминологията, 

психологията, социологията, правото, пенитенциарната педагогика и др., 
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кандидатката акцентира върху факторите и мотивацията, които обуславят 

престъпленията, извършени от жени. Направен е опит да се представят  по-

важните параметри на структурата на женската престъпност и личностните 

особености на извършителите  престъпни деяния. Прави се извод, че макар че 

женската престъпност е по-малка в сравнение с мъжката,  тя нараства през 

последните години, поради което е необходимо да се прилагат разнообразни 

начини за превенция и борба с нея. И в този случай  първостепенно значение 

има корекционната и възпитателна дейност, които оказват благоприятно 

въздействие върху ресоциализацията на жените с противообществени прояви. 

Решаваща е ролята на добре подготвените специалисти във всички институции, 

които работят за превенция,  ограничаване и разкриване на женската 

престъпност, на взаимодействието между семейството, училището и 

обществото..   

Доц. д-р Ж. Военкинова още по-скрупольозно разработва 

пенитенциарните аспекти на проблематиката на социално-педагогическата 

дейност с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени 

прояви (монография    № 3). На базата на своя богат опит и проведеното 

специално проучване  в това отношение  тя разкрива параметрите на социално-

педагогическата дейност във възпитателните училища интернати, а също  и 

извън тях (семейството и масовото училище). Обосновава  необходимостта от  

продължаване на съществуването на тези училища, докато се намери по-добро 

и алтернативно решение на проблема. Не е тайна, че децата, които се 

възпитават и обучават във ВУИ имат значителни социално-педагогически 

проблеми. Същевременно проблемите с противообществените прояви на децата 

в училището  и семейството също не бива да се подценяват. Основната теза 

на монографията е необходимостта от цялостна реформа в областта на 

възпитанието и ресоциализацията на малолетните и непълнолетните с 

противообществени прояви, както и в областта на правораздаването, в 

съвместната дейност на семейството и училището, на гражданското общество.  

Към третата проблемна област се отнася монография № 5, която би могло 

да се охарактеризира като емпирико- теоретично изследване на редица важни 
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социални проблеми на хората от третата възраст (65-90 годишна възраст). На 

базата на социалната дейност, осъществявана от служба „Социално 

подпомагане” в гр. Шумен, както на  подробния  анализ на резултатите от 

проведените анкети и въпросници с такива лица  се дискутира въпросът 

доколко социалната адаптация, емоционалното  благополучие и спецификата на 

общуването в третата възраст се обуславят от начина на живот и какво е  

въздействието на социалните институции. Като давам положителна оценка на  

това проучване, оставам с впечатление, че по-голямо внимание  в него се отдава 

на  геронтологичните и гериатричните аспекти, а се подценяват  до известна 

степен герагогическите (и по-специално - ценностните ориентации на хората от 

третата възраст).  

Специално бих искал да подчертая стремежът на кандидатката и в трите 

проблемни области да съчетава теорията с практиката. В потвърждение на 

тази моя констатация ще посоча значителния брой  нейни статии и научни 

съобщения, посветени на по-конкретни теми и въпроси от тази проблематика, а 

също учебникът и учебните помагала, които се отличават със своята 

„четивност”..  

Доц. д-р Ж. Военкинова   е представила отделен списък на  забелязаните от  

цитирания  от редица автори, което свидетелства за нейната известност сред 

педагогическата общност.  

  5. Преподавателска работа 

 Преподавателската (аудиторната и извънаудиторната)  дейност на доц. д-

р Ж.Военкинова  е твърде разностранна .Чете лекционни курсове в ОКС 

„бакалавър”,   ОКС „магистър”, както и пред педагогически дейци, родители, 

общественици и др. . Броят на водените от нея дисциплини  е впечатляващ: 

теория на възпитанието; дидактика; социална педагогика; геронтология и 

гериатрия; андрагогика; семейна педагогика; социална работа с деца на 

улицата; организация и управление на социално-педагогическите институции, 

институции за превенция и ресоциализация на  на деца и възрастни и др. 

Научен ръководител е на 1 докторантка. 

 6.  Заключение 
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В потвърждение на горепосоченото,  оценката ми за научните и научно-

приложните постижения  на кандидатката е категорично положителна.  Въз 

основа на анализа на цялостната научна продукция, на богатия й 

професионален опит в преподавателската дейност,  предлагам на уважаемите 

членове на Научното жури да гласуват с положителен вот за присъждане на 

академичната длъжност професор на доц. д-р Живка Енчева Военкинова  за 

нуждите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

гр. София,     ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:   

30.07.2014 год.                                              (проф. д-р Петър Петров) 

 

 

 


