
                                                           С Т А Н О В И Щ Е 
 
 
относно процедура по придобиване на академична длъжност „Доцент“ за 

потребностите на катедра „Технологично обучение, професионално образование и 

предучилищна и начална училищна педагогика“ при Педагогически факултет на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Конкурсът е обявен в ДВ, 

брой  48 от 16. 06. 2017 година в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

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

Професионално образование и обучение). Единствен кандидат е гл. ас., д-р по 

педагогика Васил Иванов Василев- преподавател в катедра „Технологично обучение, 

професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика“. 

      Изготвил становището: проф., д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков, преподавател в 

УНСС, факултет „Управление и администрация“, катедра „Публична администрация“,  

назначен със заповед № РД- 16-167 от 15. 09. 2017  година на Ректора на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“, 

Моб. т-н: 089 555 3 400 

E-mail: milkovlu@abv.bg 

 

 

      Гл. ас., д-р Васил Иванов Василев е доктор по педагогика. Темата на дисертацията е 

от областта на методиката на технологичното обучение и професионално образование: 

„Влияние на интерактивните методи върху познавателната ефективност на обучението 

по домашна техника и икономика-V клас“. Защитата е проведена на 12. 06. 2014 година 

пред научно жури на ШУ, с председател проф., д-р по педагогика Марияна Генчева.        

      Притежава солиден педагогически опит (общ трудов стаж 39 години) като 

специалист в производството, учител и преподавател в ШУ „Еп. К. Преславски“- от 

2008 година. Допълнително получава  и магистърска степен по социална педагогика от 

катедра „Социална и специална педагогика“ при ПФ на ШУ „Еп. К. Преславски“. 

      След постъпване на работа като асистент в ШУ през 2008 година работи усърдно и 

резултатно, както като преподавател, така и като научен работник. В момента  е главен 

асистент към катедра „Технологично обучение, професионално образование и 

предучилищна и начална училищна педагогика“.       



     Публикува две монографии, множество статии, в централен периодичен печат, 

участва в национални и международни научни конференции, два учебника и учебни 

помагала, взема участие в национални и университетски проекти.       

      В конкурса за академичната длъжност „Доцент“, гл. ас., д-р Васил Иванов Василев 

участва с две монографии, две учебни помагала, 23 статии в централен научен печат и 

сборници от международни и национални научни конференции.   

      В монографичното изследване от 2017 година: „Съвременни аспекти на 

професионалното образование и технологичното обучение“, Университетско 

издателство „Еп. К. Преславски”,  Шумен, (170 страници) се разглеждат съвременните 

аспекти на професионалното образование и технологичното обучение.   

      В структурно отношение монографията обхваща единадесет теми. Извършен е 

исторически преглед на развитието на трудовото обучение и възпитание. 

     Направена е характеристика на интерактивните методи и техники на обучение и 

приложението им в технологичното обучение и професионалното образование. 

Разглеждат се нови подходи към преподаването и интерактивната образователна среда. 

Акцентира се върху интерактивните лекции, семинарни и лабораторни упражнения в 

професионалното образование и технологичното обучение във ВУЗ.  

     Съвременното образование, според д-р Василев, изисква промяна в образователната 

парадигма. В центъра на обучението се поставя ученикът  с неговите потребности, 

интересите му, психичните и личностните му особености. Променя се ролята на 

учителя, който се превръща в партньор на ученика- насочващ, подпомагащ и 

контролиращ процеса на овладяването на знания и умения.     

      Втората монография е озаглавена: „Интерактивните методи на обучение и 

мястото им в технологичната култура“, Университетско издателство „Еп. К. 

Преславски”, Шумен, 2017 година. Целта е да се установи нивото на формиране на 

технологична култура в обучението по „Домашна техника и икономика” в V клас чрез 

използване на интерактивни методи, в  учебното съдържание по „Домашна техника и 

икономика”- V клас, съобразена с приоритетите на културно-образователната област 

„Бит и технологии” и потребностите и изискванията на обществото.  

      В структурно отношение монографията обхваща две части.  

      Направен е сравнителен анализ на технологичното обучение в европейските и 

световни образователни системи и мястото на технологичната култура в тях. 

     Разгледана е технологичната култура в образователните програми по домашна 

техника, икономика и технологии V-VIII клас. 



     Анализирана е учебната програма по „Технологии и предприемачество” в V клас и 

мястото на технологичната култура в нея. 

      В учебното помагало на тема: „Методическо пособие по технологии и 

предприемачество за пети клас“, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 

Шумен, 2017 година.  В него са разработени теми в съответствие с учебната програма 

по учебния предмет „Технологии и предприемачество” който е в структурата на 

общообразователната подготовка в прогимназиалния етап. Основната роля на учебния 

предмет е изграждането на технологична грамотност, както и умения за организираност 

и инициативност в работата. В съдържанието на обучението намират израз актуални 

подходи за формиране на технологична култура и икономическа грамотност у 

подрастващите. То е структурирано в шест области на компетентност, чрез които се 

реализират ключовите компетенции за учене през целия живот.  

     Обхванати са следните основни теми: „Проектиране и конструиране”, „Техника”, 

„Технологии”, „Комуникации и контрол”, „Икономика” и „Природата в дома”, които се 

запазват в VI и VII клас.  

     Основните дейности, които доминират в рамките на темите са, графично 

изобразяване на детайли и решаване на конструктивни задачи,  измерване на величини 

и ръчна обработка на материали и продукти,  осъществяване на неразглобяеми 

съединения,  осъществяване на комуникация с дигитални средства,  съставяне на личен 

бюджет, грижи за декоративни растения, билки и домашни любимци.  

     Организацията на обучението по „ Технологии и предприемачество” включва 

интегрирани уроци и лабораторни занятия, в които водещи са екипната работа и 

разработването на проекти.  

      Водещи подходи са  учене чрез търсене и откриване и  модулно-интегративен 

подход.  

      Съавтор на В. Василев е К. Велчева. 

        Второто помагало е електронен учебник, предназначен за учениците от пети 

клас на средното училище в областта на технологичното обучение. 

      Статиите са тематично обединени, като се следва хронологията на публикуването 

им (общо двадесет и три, публикувани в реферирани издания, с редакционни колегии и 

ISBN и ISSN). Те показват творческия изследователски път на гл. ас., д-р В. Василев от 

2008 година до днес. 

      Всички научни публикации се отличават със собствен стил, строго научни 

резултати, изводи и препоръки. Налице са компетентност и ерудиция в изследваните 



научни области, осведоменост за водещите теории и идеи в съвременната педагогика и 

методика по техника и технологичното обучение и образование в начална и средна 

училищна степени. 

       При анализа на достойнствата на кандидата за академичната длъжност „Доцент“ 

под внимание се взема и учебно-преподавателската му дейност. Гл. ас., д-р В. Василев 

работи отлично със студентите, на които преподава дисциплини от областта на 

техниката и технологичното обучение, академично подготвен, запознат с новата 

литература в областта на педагогиката и методиката, интересуващ се от въпроси, 

свързани с професионалното образование и технологичното обучение. Активно се 

включва в научния живот на катедрата- съвети, проектиране и реализация на 

университетски научни проекти и научно-изследователска дейност. Участва с 

разработки в единадесет научни проекта- университетски и национални.  Всички са в 

областта на образователната дейност за усъвършенстване и повишаване на резултатите 

в обучението, образованието, възпитанието и развитието на децата, по-конкретно, в 

областта на методиката на технологичното обучение и образование. 

      Чрез научната си продукция взема участие във всички дейности на Педагогическия 

факултет на ШУ „Еп. К. Преславски“- пътуващи научни семинари, есенни 

международни конференции, тържества, научни сесии. 

      Налице са редица цитирания- общо шест на брой, на гл. ас., д-р В. Василев от 

различни автори, работещи в областта на научните му интереси. 

 

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

      На основата на обстоен анализ на научната продукция, учебно-преподавателската 

дейност и участието в дейността на катедрата и факултета на гл. ас., д-р Васил Иванов 

Василев, оценката ми е   ПОЛОЖИТЕЛНА.  

      Налице са достойнства и неоспорими качества на кандидата за присъждане на 

академичната длъжност „Доцент“ за потребностите на Шуменския университет, 

Педагогическия факултет и катедра „Технологично обучение, професионално 

образование и предучилищна и начална училищна педагогика “.  

       Поради това, предлагам на Многоуважаемото Научни жури на Шуменския 

университет „Еп. К. Преславски“  да присъди академичната длъжност „Доцент“ и 

предложи на Факултетния съвет на Педагогически факултет да избере за доцент гл. ас., 

д-р по педагогика Васил Иванов Василев, в област на висше образование: 1. 



Педагогически науки, професионално направление

възпитанието и дидактика- Професионално образование и обучение

 

15. 10. 2017 г.                                    

Гр. София                                        

Педагогически науки, професионално направление 1. 2. Педагогика (Теори

Професионално образование и обучение). 

                                Изготвил становището: 

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

Педагогика (Теория на 

 

(Проф., д. ик. н. Лучиян Милков)           


