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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 информатика и информационни технологии)  

за нуждите на ШУ “Епископ К. Преславски”  

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 30/11.04.2017 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-16-108/08.06.2017 г. на 

Шуменски университет (ШУ) “Епископ К. Преславски”, подписана от ректора проф. д.и.н. 

Георги Колев. Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 30/11.04.2017 г. Основанието е решение на ФС на 

ФМИ (Протокол № ФД-02-011/23.05.2017 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 

ФМИ. Единствен кандидат в него е гл. ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов, преподавател 

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

2. Данни за кандидата  

 Единственият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов е 

специалист в областта на Методиката на обучението по информатика и информационни 

технологии. Той е зъвършил средното си образование през 2000 г. в Техникума по облекло и 

хранене, Шумен със специалност „моделиер дизайнер“. От 2000 г. учи в ШУ „Епископ К. 

Преславски“ и през 2004 г. получава диплом за бакалавър със специалност „Информатика“. 

Допълнително придобива и учителска правоспособност. През 2006 г. се дипломира и като 

магистър пак там със специалност „Системно администриране“. Същата година започва работа 

в ШУ „Епископ К. Преславски“, където работи и понастоящем. В началото е хоноруван 

асистент, а от  м. октомври 2006 г. е на основен трудов договор. През м. юни 2016 г. защитава 

успешно дисертационен труд на тема „Конструктивистки подходи в организацията и 

провеждането на електронно обучение” за придобиване на образователната и научна степен 
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„доктор”. От м. ноември 2016 г. заема длъжността главен асистент в катедра „Методика на 

обучението по математика и информатика”.  

Основните дейности на гл. ас. д-р Харизанов са свързани с подготовката и провеждането 

на семинарни и лабораторни упражнения по Училищен курс по информатика с методика на 

обучението по информатика, с текуща педагогическа практика по информатика, с преддипломна 

педагогическа практика и с хоспитиране. Разработил е курсове в областта на PHP, MySQL, Web 

дизайн, Компютърна графика, Мултимедийни технологии и др. Участвал е в 15 национални и 

вътрешно университетски проекта, както и в един международен. Притежава опит в работата с 

изявени ученици като участник в Школа А&Б – Шумен, в периода 2013–2014 г. е бил 

ръководител на група по проект „УСПЕХ“ в СОУ „Св. Седмочисленици“ – Търговище, а в 

периода 2014–2015 г.  и по проект „С грижа за всеки ученик“ в ПМГ „Нанчо Попович“ –  

Шумен. Гл. ас. д-р Харизанов има опит при работа с Microsoft Office™ (Word™, Excel™, 

PowerPoint™), Photoshop, CorelDraw, Paint.Net, Inkscape, Google SketchUp, HTML, CSS, PHP, 

MySQL, JQuery, Ajax  и др. Придобитите знания и умения по време на многочислените му 

дейности го насочват естествено към разработката и защитата на докторския труд през 2016 г.  

3. Описание на научните трудове 

 Кандидатът има общо 26 публикации в български и чужди научни издания и сборници от 

научни конференции и 1 монография. Той е съавтор общо на 16 учебни помагала за ученици от  

I до XII клас. Научната продукция, с която гл. ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов участва в 

конкурса, включва 1 монография, 4 учебници и учебни помагала, както и 13 статии, от които 6 

са в списания, 1 е в сборник от научна конференция в чужбина, 4 са в международни научни 

конференции в България и 2 са в национални научни конференции в България. Всички те не са 

използвани в други конкурси или защити. С това са изпълнени специфичните изисквания на 

ФМИ при ШУ „Епископ К. Преславски” за оценка при присъждане на академичната длъжност 

„доцент” в професионално направлението 1.3. Педагогика на обучението по …(методика на 

обучението по информатика и информационни технологии). Монографията е в съавторство и в 

нея кандидатът е първи автор. От публикациите 8 са на български език, а останалите 5 са на 

английски, 2 са самостоятелни, а останалите 11 са в съавторство, като във всички гл. ас. д-р 

Харизанов е първи автор. От групата на учебниците и учебните ръководства 1 от трудовете е 

самостоятелен, а другите 3 са в съавторство, като в 1 от тях кандидатът е първи автор.   
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4. Научни приноси 

Научната продукция, с която гл. ас. д-р Красимир Харизанов участва в конкурса, е в 3 

основни направления: начално образование, средно образование, както висше и продължаващо 

образование. В монографията Харизанов, Кр., Павлова, Н. (2015). Технологии за описание на 

урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Шумен: УИ 

"Епископ К. Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, 155 стр. авторите предлагат утвърдени 

форми за описание на план-конспекти, които могат да се реализират с помощта на различни 

технологични средства. Те предлагат също някои възможности с повишаваща се популярност за 

предоставяне на образователни сценарии. В монографията е включен вариант на фрагментиране 

на урок. Целта е да се улесни описанието му и да се разпределят дидактическите материали и 

ресурсите към тях. Указани са съответни роли и са представени показатели за експертна оценка 

и влиянието им при създаването на план-конспект. Монографията съдържа примери на 

различни реализации на урочни сценарии с помощта на информационни и комуникационни 

технологии.  Разгледани са популярни примери от Националния образователен портал, сайта 

Уча се, GeoGebra Tube, порталите на проектите Pathway и GEOTHNiK. Представени са също 

стандарти и спецификации на електронни дидактически сценарии. Отделено е място на  

авторска уеб-платформа във връзка с целите на практическото обучение на бъдещите учители 

по математика, информатика и информационни технологии. Анализирани са структурата на 

платформата и нейната технологична реализация. Посочена е възможността тя да се използва и 

по други учебни дисциплини. Платформата може да се реализира и като хранилище за план-

конспекти в работата със студенти и действащи учители.  

В статиите си гл. ас. д-р Красимир Харизанов предлага идеи за обогатяване съдържанието на 

курсовете по методика на обучение по информатика и информационни технологии с изучаване 

на конкретни софтуерни продукти. Софтуерът може да е полезен на учителите, които все още не 

са избрали подходящата посока по модулите, даващи определена свобода при определяне на 

продукт според изискванията на обучението по ДОИ за 9-12 клас. Кандидатът в конкурса успява 

да реши някои проблеми, които възникват при обучението по информационни технологии в 

процеса на преминаване от по-старите версии на MS OFFICE и пакетите към версия 2007 или 

2010. Във връзка с нагласите на учениците, студентите, преподавателите и учителите по време 

на работа с интерфейса на лента ribbon той откроява някои основни прилики и разлики, като 

предлага съответни методически инструкции. Гл. ас. д-р Харизанов изследва възможностите за 
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изява на най-малките ученици по математика и информационни технологии. Той разглежда 

подходи за проверка на техните знания и умения извън класната стая чрез участията им в 

състезания и олимпиади. Кандидатът в конкурса разработва уеб-платформа за студенти, която 

може да се приложи по време на практически упражнения. Той анализира различни 

възможности за съставяне на учебни ресурси, проектиране на електронни тестове и анализ. Във 

връзка с комуникацията между отделните потребители на платформата е разработена съответна 

схема и са осъществени няколко екранни снимки. Гл. ас. д-р Харизанов изучава предимствата на 

електронното обучение по дисциплини, свързани с педагогическата подготовка на студенти-

практиканти. Той е защитник на тезата, че по време на педагогическите практики следва да се 

дава приоритет на електронното обучение. За целта изследва нагласата на студенти редовно и 

задочно обучение за изпозлване на електронно обучение. Кандидатът в конкурса изследва и 

проблемите при обучението на деца билингви. Той представя предимствата и недостатъците на 

проучващо базираното обучение в двуезични групи. Гл. ас. д-р Красимир Харизанов разработва 

уеб-платформа, интегрирана в обучението на студентите в педагогическата практика. Той 

разглежда основните функции и възможности на различните потребителски роли, участващи в 

подготовката на студенти-стажанти. Описва адаптирането на платформата към разработването 

на дидактически уроци с помощта на съвременни уеб-технологии. Представя няколко 

скрийншота на платформата и анализира бъдещото й развитие. Той е автор и на уеб-платформа 

за създаване на план-конспекти, свързани с дисциплини от обучението на студенти за 

придобиване на педагогическата квалификация „учител по математика, информатика и 

информационни технологии”. Разглежда някои интерактивни възможности на платформата, 

чрез които студентите биха могли да разработват свои уроци в педагогическите стажове. 

Показва също няколко скрийншота, визуализиращи основните функиции на платформата, както 

и новите й възможности. Кандидатът реализира и уеб-платформа, с помощта на която могат да 

се организират практически занятия на бъдещи учители. Той изследва ролята на 

мултимедийните и хипермедийините инструменти при представянето и оценката на знания. 

Разглежда някои онлайн технологии, даващи възможност за подготовка и реализация на тестови 

ресурси. Гл. ас. д-р Харизанов е автор на уеб-приложение за създаване на мултимедийни 

тестове, за оценка и анализ на знания. С помощта на приложението могат да се разработват 

оценъчни и самооценъчни тестове.  
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Към продукцията на кандидата в конкурса следва да се добавят: учебник за 5. клас по 

информационни технологии, съответната книга за учителя, електронен модул за семинарни 

упражнения по „Училищен курс по информатика с методика на обучението по информатика“ и 

ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии.  

Изложените постижения и приноси представят гл. ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов 

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

потвърждава и от цитиранията в приложения от кандидата списък. От този списък става ясно, че 

4 работи на кандидата и неговите съавтори (едната от които е учебник по информационни 

технологии за 9 клас задължителна подготовка) са цитирани общо 9 пъти. Към тях трябва да се 

прибави и едно цитиране на дисертационния труд на гл. ас. д-р Харизанов. Останалите 

цитирания от въпросния списък са автоцитирания и не се зачитат.     

5. Преподавателска работа  

Учебната, преподавателската и приложната дейност на гл. ас. д-р Красимир Валентинов 

Харизанов е разнообразна. Ще споменем семинарните и лабораторните упражнения по 

дисциплините „Хоспитиране по информатика”, „Текуща педагогическа практика по 

информатика”, „Преддипломна педагогическа практика по информатика”, „Училищен курс по 

информатика с методика на обучението по информатика”, „Софтуерни технологии в 

производството”, „WEB дизайн” и  „Мултимедийни технологии”. Кандидатът е разработил 

лекционни курсове за дисциплините „Училищен курс по информатика и информационни 

технологии“ и „Методика на обучение по информатика и информационни технологии“. Той е 

публикувал редица учебни материали (ръководства, сборници) и два учебника, единият от които 

е електронен. Гл. ас. д-р Харизанов работи със студенти и докторанти, включително има 

съвместна активност със студенти и докторанти в научноизследователски и 

художественотворчески проекти, ръководител е на магистърска програма „Педагогика на 

обучението по информатика и информационни технологии“, бил е ръководител на трима 

дипломанти, един от които за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и двама за ОКС „Магистър“, 

съавтор е на съвместна научна публикация със студенти от специалност „Педагогика на 

обучението по математика и информатика“ – ОКС Бакалавър по проект РД -08-1-5/06.02.2017 г. 

Особено активна е дейността на гл. ас. д-р Красимир Харизанов при участието му в 

разработането на научноизследователски проекти. Тук влизат проектите: „Моделиране на 

процесите на обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Фонд 
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„Научни изследвания” на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-286/11.03.2009; 

„Методологически и методически изследвания на обучението по математика, информатика и 

информационни технологии” към Фонд „Научни изследвания” на ШУ “Епископ К. Преславски” 

РД-05-340/10.03.2010; „Методически анализ на иновационни методи в обучението по 

математика, информатика и информационни технологии” РД-05-154/25.02.2011; „Състезания  по 

математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен” РД-05-

283/2012; “Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и 

информационни технологии” РД-08-248/13.03.2013; Международен проект по 7 РП на ЕС 

програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015); Проект 

"Успех" към I СОУ "Свети Седмочисленици" в гр. Търговище (2013/2014); „Web-базирано 

обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии” РД-08-

235/13.03.2014; „Иновации в обучението по математика, информатика и информационни 

технологии” РД-08-273/11.03.2015 г.; „Технологии за личностно-ориентирано обучение по 

математика, информатика и информационни технологии” РД-08-98/05.02.2016; Проект 

BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, „Студентски практики” 2016.  

6. Заключение  

 Гл. ас д-р Красимир Валентинов Харизанов е доказан специалист по методика на 

обучението по информатика и информационни технологии. 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 информатика и информационни технологии).   

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

подкрепят настоящата кандидатура с убеждението, че гл. ас д-р Красимир Валентинов 

Харизанов заслужава да заеме тази длъжност.   

 

София, 13 юли 2017 г.                                              Рецензент:                                                                                                

 

(проф. дпн Сава Гроздев)  


