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Р Е Ц Е Н З И Я 

във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”  

в Област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

(Методика на обучението по физика и астрономия)  

за нуждите на ШУ “Епископ К. Преславски”  

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 58/26.07.2016 г. 

Рецензент: Сава Иванов Гроздев, професор,  

доктор по математика, доктор на педагогическите науки  

 

1. Данни за конкурса  

 Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед № РД-16-162/21.09.2016 г. на 

Шуменски университет (ШУ) “Епископ К. Преславски”, подписана от ректора проф. дин Георги 

Колев. Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 58/26.07.2016 г. Основанието е решение на ФС на ФПН 

(Протокол № ФД-02-001/20.09.2016 г.) в съответствие с чл. 68, ал. 1 и ал. 2, от Правилника за 

развитие на академичния състав в ШУ, чл. 25 от ЗРАСРБ и във връзка с доклад на декана на 

ФПН. Единствен кандидат в него е гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов, преподавател на 

основен трудов договор в ШУ “Епископ К. Преславски”.  

2. Данни за кандидата  

 Единственият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов е специалист в 

областта на Методиката на обучението по физика и астрономия. Той е зъвршил магистратура по 

физика през 2001 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“ със специализация по астрономия. През 2009 г. е 

защитил дисертация в ШУ “Епископ К. Преславски” на тема „Особености при движението на 

астероид 108 Хекуба“ и е придобил образователната и научната степен „доктор по астрономия и 

небесна механика“. В продължение на една година през 1987 г. е бил програмист в КМТ 

„Правец“, където се е занимавал със софтуер и съставяне на програмни продукти за Правец 16. 

Десетина година е бил извън сферата на образованието, като е извършвал счетоводни услуги, 

строителство, таксиметров превоз, управление на фирма. Преподавателската му кариера започва 

през 2004 г., като в качеството на хоноруван асистент е водил упражнения на студенти и е 

осъществявал научно-изследователска дейност в областта на астрономията, физиката и 
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математиката. В периода 2005-2008 г. е редовен асистент, в периода 2008-2010 г. е старши 

асситент и от учебната 2009/2010 г. освен водене на упражнения започва да чете лекции. От 

2010 г. е главен асистент. Борислав Борисов е участвал в 4 международни, 6 национални и 14 

вътрешно-университетски научни проекти, от които един по 7-ма рамкова програма на ЕС. Той 

владее: Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Front Page), Origin, LaTex, Binary Maker3; 

Adobe Photoshop, Adobe PageMaker; умее да изработва сайтове и да програмира на: Фортран, 

Бейсик, Паскал, С ++, Maxima, Mathematica; работи също и с хардуерни устройства. Гл. ас. д-р 

Борислав Борисов е бил научен ръководител на дипломант за получаване на образователно-

квалификационната степен „бакалавър“ с тема „Определяне на периоди на Слънчевата 

активност и периоди на подреждане на планетите”; бил е рецензент на две дипломни работи за 

получаване на общообразователната степен „магистър“ със заглавия „Определяне на 

ротационни периоди на астероиди” и съответно „Слънчевите петна като проява на слънчева 

активност”. Борислав Борисов е главен редактор на сп.  Publications of the Astronomical Society of 

Bulgaria и е участник в редакционните колегии на 6 сборника с научни публикации. Член е на 

Съюза на астрономите в България, на Съюза на физиците в България, както и на European 

Astronomical Society (EAS) и  International Astronomical Union (IAU). Кандидатът е осъществявал 

и административна дейност в младежките си години.  

3. Описание на научните трудове 

 Научната продукция на гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов включва, както следва: 9 

статии с публикувани резултати от дисертацията за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“; монографията Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Kyurkchieva D., Radeva V., 

Neumann S., „NeedsAnalysis Report. European State of the Art Report.”, 2013, Shumen University 

Press,ISBN: 978-954-577-658-8, 91 стр., която е издание на Университетското издателство 

„Епископ  К.  Преславски“ и в която кандидатът е трети автор от общо шестима; 6 учебни 

помагала, между които 1 самостоятелен електронен учебник по Небесна механика, 1  

ръководство за изготвяне на образователни сценарии в съавторство с 6 души (кандидатът е 

трети автор), 1 ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии 

(кандидатът е десети автор от общо 10), 1 ръководство на английски език (издадено в Гърция, в 

което кандидатът е четвърти автор), 1 ръководство за учители (отново издадено в Гърция и 

кандидатът е осми автор от общо 12), 1 електронно издание на английски език (кандидатът е 

пети автор); 14 статии в периодични научни издания; 14 статии в сборници от научни 
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конференции; 2 други издания, едното от които е автореферат на докторската дисертация. 

Трябва да се отбележи, че  3 от публикациите са с SJR ранг и 7 са самостоятелни. Кандидатът е 

представил списък със забелязани 21 цитирания на 11 публикации с негово участие, като 

цитиранията са от френски, немски, руски, испански, гръцки, индийски и български автори. 

Една от публикациите е цитирана в учебната програма на дисциплината „Нечислено 

програмиране в задачи от небесната механика” на Санкт-Петербургския държавен университет.  

Броят и качеството на представените публикации за участие в конкурса е достатъчен за 

заемане на акедемичната длъжност „доцент“ и те представят кандидата като стойностен 

специалист в професионалното направление.  

4. Научни приноси 

 Силните страни в творчеството на гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов са свързани с 

качественото обучение по астрономия. На тази тема е  посветен самостоятелният учебник на 

кандидата по Небесна механика, който е базиран на лекционния курс, четен от автора  на 

студентите от специалност „Астрономия” в ШУ „Еписком К. Преславски”. Освен за студенти 

бакалаври от специалност „Астрономия”, учебникът е предназначен и за студенти магистри от 

специалност „Астрофизика”, изучаващи едноименната дисциплина „Небесна механика”. Той 

може да се използва и от студенти от специалностите „Физика” и „Биология и физика”, 

изучаващи дисциплината „Астрономия”, както и от докторанти по специалност „Астрономия и 

небесна механика”.  

 Научните приноси в продукццията на гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов включват: 

интердисциплинарен сценарий в областта на астрономията, физиката, математиката и 

информационните технологии, разработен въз основа на метода на обучение чрез проучване 

(сценарият е подходящ при изучаването на орбиталните движения на телата в Слънчевата 

система); обобщения на понятията „биномна трансформация“ и „триъгълник на Паскал – p-

биномна трансформация и трапец на Паскал“, като от изследванията на кандидата става ясно, че 

числата на Коши, използвани в уравнението на центъра в небесната механика, са частен случай 

на р-биномна трансформация на крайна редица от числа; описание на  менхирите около с. Царев 

брод, които са 17 на брой и са по-големи от един метър, като кандидатът е представил 

геодезични измервания на най-малко 3 точки за всеки менхир, както и измервания на гама-фона 

и геомагнитното поле; изследване на  проблема на преподаване при деца билингви, като 

кандидатът предлага дефиниция за „развиващи се двуезични”, предлага нива на диференциация 
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за различни групи от ученици;  изследване на менхирите около с. Златна нива, което е 

проведено от преподаватели от ШУ в рамките на две експедиции през лятото на 2014 г. При 

това са открити 32 менхира, повечето от които са в хоризонтално положение и са частично 

заровено в земята. Установено е, че геомагнитното поле и радиоактивността не се различават в 

района на менхирите и околността; изследван е мегалитният комплекс Бегликташ, който 

представлява група от сиенитни блокове с различни размери и форми; изработена е първата 

геодезична карта на комплекс Мишкова нива, като е установено че ориентацията на комплекса 

не е свързана с основните направления на хоризонта или с астрономическите посоки на изгрева 

и залеза на Слънцето в определени дни от годината; изследван е древният скален комплекс 

Ковил съвместно с екип изследователи от ШУ през лятото на 2014 г., направени са геодезични 

карти и геоморфоложка оценка на областта, изработена е таблица с координатите на всички 

измерени точки; документиран е комплексът „Харман кая“, което е важно поради 

непрекъснатото изветряне и разрушаване на скалите, водещи до заличаване на следите от 

човешката дейност; изследвани са стойности на периодите в измененията на орбитните 

елементи на астероид 108 Хекуба, което е основа на теоретичен модел на ограничената задача за 

три тела (Слънце, Юпитер и астероид 108 Хекуба), показан от акад. Кирил Попов в докторската 

му дисертация; изследвано е изменението на формата на Йо вследствие на приливното влияние 

на Юпитер, като при изчисленията е взета предвид формата на Юпитер, а гравитационното 

привличане се развива в ред с помощта на полиномите на Льожандър.  

 Научната продукция на гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов включва резултати не 

само по астрономия и физика, но и по математика и механика. Част от тях са свързани с участия 

в научно-изследователски проекти, които са отразени в публикациите. Съществени са 

приносите на кандидата в областта на дидактиката. Тук ще отбележим споменатата по-горе 

монография, в която са изследвани потребностите на учителите и бъдещите преподаватели 

(студенти от педагогическите направления) във връзка с формирането на умения за 

дидактическо проектиране в процеса на обучение в училище. Монографията обобщава 

резултатите от анкетно проучване, проведено със 120 участници от България, Турция, Гърция, 

Германия и др. Проучването е реализирано във връзка с обучителни семинари по проект за 

формиране на умения за дидактическо проектиране за обогатяване на ключовите компетенции 

на обучаемите. Обобщените данни са представени графично, а тези на българските участници са 
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коментирани специално. Проучванията са обработени и представени с помощта на Microsoft 

Excel графики.  

 Изложените научни приноси представят гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов като 

стойностен специалист с доказан опит. Положителната оценка на научната продукция се 

потвърждава и от споменатите цитирания.   

5. Преподавателска работа  

Учебната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов е 

разнообразна. По-горе беше отбелязана учебната продукция. В периода 2004-2016 г. кандидатът 

е водил упражнения по: Астрономия, Небесна механика, Слънчева система, Мултимедийни 

технологии в образованието, Компютърни технологии в биологията и физиката, Интернет в 

образованието, Приложна графика, Компютърна физика, Математически методи във физиката, 

История на физиката, Астрофизика, Теоретична астрофизика, Геофизика, Метеорология, 

Сферична астрономия, Наблюдателна астрономия, Звездна астрономия, Променливи звезди, 

Електродинамика, Лятна практика по астрономия, Учебна практика по астрономия (за 

специалност „Геодезия“), Математическа геодезия и Физическа геодезия и гравиметрия. 

Аудиторната и извънаудиторната заетост на гл. ас. д-р Борислав Борисов включва разработане 

на лекционни курсове и водене на лекции в периода 2009-2016 г. по: Небесна механика, 

Геофизика, Математическа геодезия, Електродинамика, Слънчева система и История на 

физиката. Ще споменем участията на кандидата в осигуряване на занимания в практическа 

среда извън висшето училище: участие и организиране на светлинно шоу, част от световната 

инициатива светлинен лъч да обиколи земното кълбо в рамките на 24 часа, посветени на 

Световната година на физиката – 2005 г.; участие в „Астро-парти Байкал” от Националния 

календар за извънучилищни дейности през 2008 г.; организиране на мероприятия, посветени на 

Международната година на астрономията – 2009 г.; участие през 2009 г. в националното жури 

на VI Национален турнир на младите физици; участие през 2009 г. в конференцията „Ролята на 

неправителствените организации и партньорството им за откриване и развитие на таланти в 

науката и техниката сред децата и младежите”; участие през 2013 г. в Кръгла маса по 

проблемите на образованието по физика и астрономия по време на II конгрес на Съюза на 

физиците в България.; участие в обучителни семинари с учители по природни науки по 

проектите „Cosmos”, „Pathway” и „LD-Skills”; участие в монтажа и тестването на техническото 

оборудване на астрономическата обсерватория на ШУ; участие по проекта 
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„Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България” в практическа среда; участие в 

проекта „Студентски практики” през 2013-2014 г. като академичен наставник в НАО „Рожен” и 

Метеорологична станция – Шумен; организиране на студентски практики по астрономия в НАО 

„Рожен”; провеждане на лятна практика по астрономия в НАО „Рожен” за студенти от 

специалност „Астрономия“; провеждане на учебна практика по астрономия в практическа среда 

за студенти от специалност „Геодезия“; участие във всички наблюдения за граждани, 

организирани от Астрономическия център на ШУ; участие във всички астрономически 

наблюдения за ученици от шуменските училища и изнасяне на презентации пред ученическа 

аудитория; участие в радиопредавания, посветени на астрономически събития. Освен в 

споменатите, кандидатът е участвал и в други научно-изследователски проекти. 

 

 6. Заключение  

 Гл. ас д-р Борислав Станишев Борисов е доказан специалист по методика на обучението 

по физика и астрономия. Това ми дава основание да дам положителна оценка и да заключа, че 

трудовете, преподавателската дейност и качествата на кандидата удовлетворяват изискванията 

на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, както и правилника на Шуменски университет 

“Епископ К. Преславски” за развитие на академичния състав, предявявани към кандидати за 

получаване на академичната длъжност “доцент” в Област на висше образование 1. 

Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

(Методика на обучението по физика и астрономия).   

. Ето защо си позволявам да предложа на почитаемите членове на Научното жури да 

подкрепят настоящата кандидатура с убеждението, че гл. ас д-р Борислав Станишев Борисов 

заслужава да заеме тази длъжност.   

 

София, 13 октомври 2016 г.                                              Рецензент:                                                                                                

 

(проф. дпн Сава Гроздев) 


