
СТАНОВИЩЕ  

от проф. д-р  Любомир Попов 

за присъждане на академичната длъжност „доцент” по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Професионално 
образование и обучение), обявен в ДВ бр. 48 от 16.06.2017 г., с единствен 

кандидат гл. ас. д-р Васил Иванов Василев 

1. Биографични данни и професионална реализация. 

 От значение за конкурса са следните данни от биографията на 
кандидата: 

►От 1985 до 2008 г. е учител в СОУ „П. Волов” – Шумен; 

►От 2008 до сега е преподавател (асистент и главен асистент) в ШУ 
„Епископ К. Преславски”, Педагогически факултет, катедра 
„Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и 
начална училищна педагогика”;  

►Магистър е по „Педагогика на трудово-политехническата 
подготовка” и доктор по „Методика на обучението по техника и 
технологии”; 

► Притежава и проявява комуникативни умения, умения за работа в 
екип, изпълнителски и организаторски умения, компетенции в областта на 
технологичното обучение; 

►Владее на много добро ниво руски и на начално немски и 
английски езици. 

Тези данни показват, че гл.ас. В. Василев има солиден (над 30 
години) преподавателски стаж, част от който е в академична среда. Според 
мен това е благоприятна предпоставка за по-нататъшните му изяви като 
хабилитиран преподавател.    

2. Преподавателски статус в ШУ „Еп. К. Преславски”. 

Гл. ас. В.Василев е разработил лекционни курсове по дисциплините: 
„Икономикс в техниката и технологиите”, „Извънкласни и извънучилищни 
дейности”, „Професионално ориентиране и кариерно развитие” и „Основи 



на дизайна”; освен за тях, е автор на учебни програми и по: Технологичен 
практикум „Електротехнически дейности в технологичното обучение”,  
Технологичен практикум „Проектиране и конструиране на изделия от 
дървесни материали” и Технологичен практикум „Агро и зоо дейности в 
технологичното обучение”. 

Освен пряката ангажираност с преподавателска дейност, гл.ас. 
В.Василев е научен ръководител на петима успешно защитили 
дипломанта, чиито дипломни проекти са съдържателно свързани с 
преподаваните от него учебни дисциплини. 

Тези данни показват, че съдържанието на лекционните курсове и 
учебни програми и преподавателската ангажираност на гл.ас. В.Василев са  
изцяло по профила на конкурса за „доцент”. Но особено важно в случая е 
да се отбележи и фактът, че той близо десет години е член на академичната 
общност в Педагогическия факултет на ШУ, което елиминира нуждата от 
адаптационен период за вграждане в нея, както и за доказване на неговите 
професионално-преподавателски, морални и колегиални качества. Считам, 
че тези факти благоприятстват един позитивен изход на конкурса в негова 
полза.   

3. Научно-изследователска дейност и публикации. 

В конкурса гл. ас. д-р В. Василев участва с: два монографични труда, 
две учебни помагала и 23 статии и доклади. Към тази научна продукция 
следва да се прибавят и участията му в разработването на 12 научни 
проекта. Констатирани са 6 цитирания на негови произведения. Считам, че 
научната продукция на кандидата е получила необходимата публичност и 
критичното мнение на академичните среди, поради факта, че е 
публикувана в престижни издания. 

Тематично научната продукция на гл.ас. В. Василев е ориентирана 
предимно към областта на същността, съдържанието, интерактивните 
методи, форми и средства на технологичното обучение, както и към 
оценяването на  ефективността на учебния процес и на учителския труд. 
Двете монографии, които имат статус на хабилитационни трудове, са 
естествено доразвитие на основните идеи на автора на неговите научни 
интереси, представени в предишни публикации, разбира се издигнати на 
ново равнище на осмисляне и обобщеност. Те имат самостойно звучене и 
взаимно се допълват. Вероятно това е бил и замисълът на автора, който 



(замисъл) е изцяло приемлив. Като критична забележка в този план може 
да се отправи тази, че в двата труда е допуснато буквално припокриване на 
текстове (например при историческия анализ на идеята за трудовото 
обучение и възпитание или във връзка с основните понятия техника и 
технологии). Читателският интерес би могъл да се задоволи и в случай, че 
тази идеи са разгърнати в рамките на едно от произведенията. 

Считам, че цялостната научна продукция на автора е добър пример 
за фокусиране на научно-изследователските интереси върху сравнително 
тясна научна област – разнообразните аспекти на технологичното 
обучение. Подобно фокусиране е целесъобразна алтернатива на 
многобройните примери за  научен еклектизъм, срещан в някои 
академични среди, които води не само до снижаване на качеството на 
научно-изследователската дейност, но и на това на преподавателската 
дейност.   

1. Заключение.  
Досегашните професионални изяви като преподавател в ШУ и 

характерът и качествата на публикациите на гл. ас. д-р В. Василев ми дават 
основание да изразя категоричното си мнение за присъждането му на 
академичната длъжност „доцент” по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 
(Теория на възпитанието и дидактика – Професионално образование и 
обучение). Това мнение е в съзвучие с потребностите на Педагогическия 
факултет от хабилитиран преподавател по този профил.  

   

 

19.10.2017 г.                                     Изготвил становището: 

                                                                                    проф. д-р Л.Попов 


