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СТАНОВИЩЕ 
 

на доц. д-р инж. Стойчо Тодоров Стефанов,  
от ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР 
по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Методика на 

технологичното обучение, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград  
в ДВ, брой 54/01.07.2014 г. 

 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната  
                дейност и продукция, представена от участника в конкурса 
                доцент д-р Сашко Кръстев Плачков 
 
 
I. Кратки биографични данни: 
Сашко Кръстев Плачков е роден на 06.07.1955 г. в Рила, област Кюстендил. 
Средно образование: в Техникум по механотехника Дупница (1970 - 1974 г.).   
Висше образование: в Софийски университет "Св. Климент Охридски"- фи-

лиал Благоевград – специалност „Педагогика за подготовка на начални учители”  
(1978 – 1982 г.) 

Образователна и научна степен: „доктор по педагогика" по научната спе-
циалност  „Методика на обучението по техника и технологии”, на тема: „Преносът 
на обобщени способи за дейност - функционална характеристика на поливалент-
ните технологични умения” (диплома N`23766 от 04.10.1995 г.). 

Научно звание: „доцент” в професионално направление 05.07.03. Методика 
на обучението по техника и технологии - Дидактика на технологичното обучение 
(свидетелство N`21071 от 23.01.2002 г.). 

Професионално развитие в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград:  
 научен сътрудник (от 06.06.1985 г.), асистент (от 09.07.1987 г.), старши асистент 
(от 27.07.1988 г.), главен асистент (от 08.11.1990 г.), доцент (от 19.11.2001 г.).   

Общ трудов стаж: 29 години. 
Семеен е и има две дъщери. 
 
II. Научна продукция и научно-изследователска дейност:  
Научни интереси:  
- Дидактика на технологичното обучение и дидактическа прогностика;  
- Педагогика на общотехнологичната подготовка;  
- Образователни технологии във висшето училище 
Научно-изследователски трудове, учебници и учебни помагала: 
- 4 монографии и равностойни публикации; 
- 4 студии; 
- 16 учебници и учебни помагала.  
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Публикации в специализирани научни издания: 
- 12 статии в научни списания; 
- 9 статии в научни сборници. 
Доклади на международни и национални научни форуми: 
- 6 доклада в чужбина; 
- 12 доклада в България. 
Научно-приложни разработки и експертни дейности: 
- разработил е 7 лекционни курса; 
- 18 броя, които са свързани с учебната дейност; 
- 9 броя, които са свързани с научно-изследователската дейност. 
Цитирания:  
Забелязани са 20 цитирания от 14 автори в монографии, студии, дисерта-

ционни трудове, учебници, статии в списания и сборници. 
Участие в национални и международни научни и образователни проекти: 

участвал е в 10 национални проекта (на два от тях е ръководител) и в 4 междуна-
родни проекта (на един от тях е ръководител). 

Приноси: 
Основният принос на доц. д-р Плачков е в представената от него моногра-

фия: „Оценяване на качеството на образователния пакет за технологично обуче-
ние в първи клас”, издадена през 2014 г. от Университетското издателство. 

Този труд е еманация на дългогодишната научна работа на кандидата, в 
който той е въплътил своите знания и опит.  

Следва да се отбележи, че предложените идеи и съвети в книгата могат да 
бъдат сполучливо използвани от педагогическата общност като наръчник за съз-
даването на учебни помагала, в частност в малко изследваната и трудна за обх-
ващане технологична подготовка на подрастващите и по-големите ученици. 

Оценявам представените от доц. д-р Плачков материали за насто-
ящия раздел по количество и качество като напълно съответстващи на 
възприетите изисквания за развитие на академичните кадри.  

 
III. Учебна дейност: 
Аудиторна заетост: 
Доц. д-р Плачков е водил много практически занятия, семинари и лекции. 
Основните лекционни курсове (към момента) са: 
- Дидактика на технологичното обучение; 
- Методика на обучението по техника и технологии; 
- Дидактическо прогнозиране и моделиране;  
- Основи на техническото творчество; 
- Методика на професионалното обучение. 
Извънаудиторна заетост: 
Освен с аудиторните си занятия, доц. д-р  Плачков е ангажиран и с допъл-

нителна консултативна работа, част от която може да се подкрепи със следните 
цифри: 

- научно ръководство на четирима докторанти и над 45 дипломанти; 
- тюторство - на двама студенти, една студентска проблемно-научна група и 

двама ученика в средното училище. 
През всички години на своята педагогическа работа доц.д-р Плачков 

е изпълнявал и преизпълнявал учебната си аудиторна и извънаудиторна 
натовареност. 
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IV. Административно-управленска дейност: 
Понастоящем доц. д-р Плачков изпълнява длъжностите на заместник декан 

по образователните дейности и ръководител на катедра „Технологично обучение 
и професионално образование” във Факултета по педагогика. 

Тези длъжности отнемат голяма част от времето и силите на    
доц. д-р Плачков, за което са необходими много професионални умения и 
компетентности, които той притежава. 

 
V. Препоръка: 
Научната дейност на доц. д-р Плачков е ориентирана към педагогическите 

изследвания на процесите, свързани с технологичното обучение.  
Позволявам си да препоръчам на доц. д-р Плачков да продължи с 

публикациите си в това направление, като сподели своите идеи и научни 
резултати и за работата си с ученици от прогимназиалната и средната 
степен на технологичното им обучение, както и със студенти, за което 
той има необходимия потенциал. 


VI. Заключение: 
На основата на гореизложеното мога да обобщя, че приложените доку-

менти и материали за научната продукция, педагогическата работа и адми-
нистративната дейност на доц. д-р Плачков отговарят на изискванията на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника 
за неговото приложение и Вътрешните правила за развитие на академичния 
състав в Югозападен университет ”Неофит Рилски” – Благоевград. 

 
Оценката ми е положителна и предлагам на  

научното жури да вземе решение за избирането 
на доц. д-р Сашко Кръстев Плачков 

на академичната длъжност ПРОФЕСОР, 
обявена от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. 

 
 
 

Член на журито: 
 
26.09.2014 г.                                               Подпис:…………………………………. 

                                                                /Доц. д-р инж. Стойчо Стефанов/ 
 
 


