
СТАНОВИЩЕ 

 

От Проф. Веска Митева Шошева 

За научната продукция на доц. д-р Бончо Вълков Господинов, участник в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“, обявен в ДВ брой 14/19.02.2016 г за нуждите на СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

 

Представеният комплект материали на хартиен носител за участие в обявения конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор“ са в съответствие със ЗРАСРБ и правилника 

за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Кратки биографични данни за кандидата.  

Бончо Вълков Господинов е роден на 05.04.1957 г. в гр. София. Завършва Руска езикова 

гимназия в гр. Пловдив през 1975 г. От 1978 до 1983 г. е студент по специалността педагогика в 

СУ „Св. Климент Охридски“, която завършва с отличен успех. От 1989 г е задочен докторант в 

факултета по Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. В 1995 г защитава докторантура по 

педагогика, а през 1998 г. получава научното звание „доцент“. Професионалният път на доц. 

Господинов преминава през работа като начален учител, учител по етика, психология и 

естетическо възпитание, асистент, старши асистент и главен асистент в ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. Главен асистент е и в СУ „Св. Климент Охридски“ във факултета по Педагогика, 

където постъпва на работа след ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Заема ръководни длъжности 

като заместник декан в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент Охридски“.  От 2011 г. 

е декана на факултета по Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“.   

Професионалният път на доц. Бончо Господинов е изцяло свързан с педагогическа и 

преподавателска дейност на различни равнища в областта на образованието.  

Представената научна продукция за участие в обявения конкурс е отражение на 

творческите търсения на кандидата в резултат на неговата практико – приложна и научна 

дейност реализирана в годините. В конкурса доц. Бончо Господинов участва общо с 35 

публикаци, разпределени съответно: 9 преди придобиването на академичната длъжност 

„доцент“ и 26 след нея. За участието си в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор“, кандидатът участва с две монографии, два учебника, две статии в научни 

списания, една статия в поредица и 9 статии в сборници от конференции. Ще отбележа тук, че 

за конкурса той не е предложил още 10 публикации, които се намират в списъка на неговата 

изследователска продукция. 

Научно – изследователската дейност на доц. Бончо Господинов е разгърната в три 

изследователски полета. В първото поле кандидатът съсредоточава вниманието си върху 



теоретичния анализ и дидактическата гледна точка на понятията „съдържание на 

образованието“ и „съдържание на обучението“. В този контекст се прави и опит за изясняване 

от педагогическа гледна точка на понятието „качество на образованието“. В това 

изследователско поле,  Бончо Господинов търси и извежда обосновка за ясно разграничаване и 

коректно използване не само на определени дидактически понятия, но и пледира за тяхното 

прецизиране в педагогическата литература. В процеса на разгръщане на научно – 

изследователската работа в областта на педагогиката при съвременния етап на развитие на 

науките, подобно прецизиране е абсолютно наложително и това определя значимото място в 

педагогическата наука на изследванията на доц. Господинов.  

Второто изследователско поле кандидатът посвещава на структурата на емпиричното 

педагогическо изследване, както и на разграничаването на трите основни изследователски 

стратегии. Изведени са специфичните им особености и характеристики - количествена, 

качествена и смесена. Тук в това поле, освен ретроспективния исторически анализ, свързан с 

възникването и развитието на научните изследвания в областта на педагогиката, доц. 

Господинов реализира характерологичен анализ на различните типове програми на 

емпиричното изследване. За първи път в теорията на педагогическите изследвания се дава 

обосновано обяснение за разбирането на експеримента като организационен подход (вид 

дизайн) в емпиричните педагогически изследвания.  

Трето по ред, но не и по значимост поле в научно – изследователската дейност на Бончо 

Господинов е това, свързано със социалната работа, не само като социален, но и като социално 

– педагогически проблем. Постиженията на кандидата тук са свързани с разкриването и 

утвърждаването на тясната връзка, но същевременно и съществена разлика между социалната 

работа и социалната педагогика. В това изследователско поле през годините доц. Господинов 

се утвърждава като теоретик и практик със собствена визия за промените, които трябва да 

настъпят в сферата на социалната работа, както в процеса на подготовката на кадри, така също 

и по отношение на практическата реализация на идеите, заложени в различните начини 

разработки. 

Необходимо е да се посоче, че в научната продукция, представена от доц. Господинов, 

около посочените вече три изследователски полета гравитират и проблеми, свързани с 

педагогическото взаимодействие и качеството на образование, образованието по социална 

работа в Република България, подготовката на педагогическите кадри и разбира се 

квалификацията на учителите. 

Във всеки един момент на своите изследователски търсения кандидатът успешно успява да 

открие ниши, в които да позиционира определен проблем, да очертае неговите параметри и 

да търси решението му. Проследявайки научните публикации прави впечатление 



задълбочеността с която Господиво реализира своите идеи в целия процес на работа, 

дискусията на която подлага, като че ли вече утвърдени понятия и теоретични постановки. 

Това, следва да подчертаем, е линията, която преминава през всички негови публикации. 

Конструкта върху който доц. Господинов изгражда своите теоретични и практически решения 

лежи върху основата на сериозна методологическа постановка, а това определя и сериозните 

постижения на неговите изследователски разработки, свързани с педагогическата наука. Ще 

отбележа, че не трябва да се подценява и репликата, която кандидатъкт отправя към 

педагогическата практика с ясната позицияза необходимостта от подобряване на качеството в 

работата, свързана с подготовката и квалификацията на професионалиста педагог.  

Важен момент в дейността на кандидата са участията му в проектна дейност, както и тази, 

свързана с извеждането на докторанти и дипломанти. Представените материали носят 

информация за участието му в пет проекта, от които три като ръководител по европейски 

социален фонд и два като ръководител на проект на МОН. 

За периода от 2004 до 2016 г. е научен ръководител на докторанти и дипломанти. От 

докторантите, които води 6 са успешно защитили.  

Определено считам, че кандидати за заемане на академичната длъжност „професор“ трябва да 

са показали умения за работа с млади хора с афинитет към решаване на анучни проблеми от 

различни сфери на човешкото познание. В този смисъл работата на доц. Бончо Господинов с 

докторантите е една съществена част от неговата дейност като преподавател и несъмнесно 

показва уменията му свързани с подготовката на специалисти за теоретико – приложни 

изследвания в сферата на педагогическата наука.  

В приложената справка за цитирания са посочени 25, индексирани публикации в 

националната библиография на Република България – 20 и в СКБР – 5.  

Доц. Бончо Господинов е учредител и първи Председател на Управителния съвет на 

Българската асоциация за образование по социална работа.  

Познавам доц. Бончо Господинов като преподавател и колега с лично присъствие в 

областта на педагогическата наука и социалната работа. Той е преподавател, който работи 

всеотдайно с ясно изразен стремеж за създаване на условия за по – пълноценно 

функциониране на практиката. Като изследовател доц. Бончо Господинов е със свой принос в 

полето на теоретичните педагогически изследвания. 

Присъединявам се към приносите, изведени от кандидата и ги определям като приноси 

със значим теоретико – приложен характер. 

 

 

 



Заключение 

Представените материали са ярко доказателство за задълбочени теоретични 

изследвания и професионален опит на доц. Бончо Господинов в опластта на педагогическата 

наука. В тях са отразени по безспорен начин качествата и уменията на кандидата, свързани с 

извеждането на оригинални и значими приноси в педагогическата проблематика. 

Предвид на всичко посочено дотук с професионална убеденост подкрепям 

кандидатурата на доц. д-р Бончо Господинов за заемане на академичнвата длъжност 

„професор“, по обявения в ДВ брой 14/19.02.2016 г конкурс за нуждите на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

 

      Проф. д-р Веска Шошева 

    


