
Р Е З Ю М Е  
на трудовете на гл.ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

обявен от ШУ „Епископ Константин Преславски” област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. 

(Методика на обучението по информатика и информационни технологии), публикуван 

в (ДВ, брой 30/11.04.2017 г.) 

 

С П О Р Е Д  Т И П А :  

Монография: № I;  

Ръководство: № II; 

Учебник: № III; 

Книга за учителя: № IV; 

Публикации в списания: № V.4, V.6, V.10, V.11, V.12, V.13, от списъка на 

публикациите – 6 броя 

Публикации от международни научни конференции, проведени в България:  
№  V.1, V.2, V.3, V.7, от списъка на публикациите – 4 броя; 

Публикации от научни конференции, проведени в чужбина: № V.8, от списъка на 

публикациите – 1 броя; 

Публикации от национални научни конференции: № V.5, V.9, oт списъка на 

публикациите – 2 броя; 

 

С П О Р Е Д  П Р И Н О С А :  

Самостоятелни: 2 броя 

В съавторство: 11 броя 

 

С П О Р Е Д  Е З И К А :  

На български: 8 броя 

На английски: 5 броя 

 

С П О Р Е Д  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Т О :  

Проблеми на началното образование: №  V.3. 

Проблеми на средното образование: №  V.6, V.9, V.10, 

Проблеми на висшето и продължаващо образование: №  V.1, V.2, V.4, V.5, V.7, V.8, 

V.11, V.12,  V.13. 

 

 

I. Харизанов, Кр., Павлова, Н., Технологии за описание на урок в обучението по 

математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ 

Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен, 2015,155 с. 

Резюме: В монографията са предложени утвърдени форми за описание на план-

конспекти, които могат да се реализират с различни технологични средства, а също 

така и някои набиращи популярност възможности за предоставяне на образователни 

сценарии. Разгледани са няколко възможности за описание на план-конспекти. 

Представен е вариант за фрагментиране на урока с цел улесняване на описанието му и 

разпределяне на дидактичните материали и ресурсите към тях. Засегнат е въпросът с 

указване на роли при описанието на урока. Представени са показатели за експертна 

оценка на урок и влиянието им върху процеса на създаване на план-конспект. 

Дадени са примери на различни реализации, чрез които могат да се създават и 

споделят урочни сценарии с помощта на съвременните информационни и 
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комуникационни технологии.  Разгледани са популярни примери от Националния 

образователен портал, сайта Уча.се, GeoGebra Tube, порталите на проектите Pathway и 

GEOTHNiK. Представени са някои стандарти и спецификации за описание на 

електронни дидактични сценарии. Представена е авторска уеб платформа, създадена за 

целите на практическото обучение на бъдещите учители по математика, информатика и 

ИТ. Анализирана е нейната структурата и технологичната реализация, така че тя да 

бъде интегрирана и по други учебни дисциплини. Разгледани са възможностите на 

платформата да се реализира освен за учебни цели, но и като хранилище за план-

конспекти, които могат да се използват от студенти и действащи учители. 

 

II. Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови 

технологии, Харизанов, К., Неделчева, С., Павлова, Н., Борисов, Б., Марчев, Д., 

Владев, Д., Радева, В., 2015, Университетско Издателство "Епископ Константин 

Преславски", ISBN 978-619-201-06. 

Резюме: В ръководството се предлага методология чрез проекта GEOTHNK, която ще 

помогне на обучаемите (ученици, студенти и възрастни обучаеми) да прилагат 

пространствено мислене и целенасочено да използват пространствени концепти по 

всички предмети от учебната програма и на всички етапи от обучението. Разгледана е 

взаимовръзката между предметите в учебната програма и изисква осмисляне на 

ежедневието за развиване на умения за разрешаване на проблеми от целевите групи. 

Предложеният подход предразполага потребителите да създават, обменят и използват 

многократно обучителни материали под формата на Образователни сценарии. 

Образователните сценарии са модулни, състоят се от изграждащи ги обучителни 

блокове (дейности), така че те улесняват схемата за многократно използване „смеси и 

подбери“. Създаденият авторският инструментариум на образователните сценарии, 

помага на учителите и лекторите в научно-познавателните обекти (музеи/научни 

центрове), лесно да подготвят отделните фази на образователния сценарий. 

Ръководството цели да насочва потребителите по време на изработването на 

Образователен сценарий да използват подходящ авторски инструментариум на 

GEOTHNK. 

III. Момчева-Гърдева Г., Ковачева, Е., Харизанов, Кр., Ангелов А., 

„Информационни технологии” Учебник за 5 клас, издателство Булвест 2000, 

София, 2016.  

Резюме: Учебникът е създаден спрямо новите Държавните образователни 

стандарти, като основната му цел е да развие уменията и знанията върху предвидените 

в учебното съдържание информационни технологии. Във всеки урок са включени 

рубриките: Предизвикателство, В този урок, Искам да покажа, Любопитно, Интересно, 

Задачи за самостоятелна работа, Заедно с родителя, Въпроси и задачи, Речник. Тяхната 

роля е да предизвика ангажираност, изгради социални умения и дигитални умения у 

учениците. Разгледаните учебни модули компютърни системи, компютърна графика, 

компютърна текстообработка, звук и видео, компютърни презентации, електронни 

таблици и интернет са представени чрез разнообразни подходи и методи, така че всеки 

ученик, преподавател и родител да развие своите дигитални компетентности. Към 

учебникът е включен диск, в който са сложени ресурсите предвидени за използване по 

време на часовете. 

IV. Момчева-Гърдева Г., Ковачева, Е., Харизанов, Кр., Ангелов А., 

„Информационни технологии” Книга за учител за 5 клас, издателство Булвест 

2000, София, 2016. 
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Резюме: Книгата за учителя е неизменна част от учебния комплект, като 

нейната цел е да подпомогне учителите по информационни технологии. В нея са 

обяснени и анализирани целите, задачите, инструментите и причините, за избора 

на предложените дейности в съдържанието на учебника. Тук са обяснени 

решенията, последователността и трудностите към всяка задача в отделните 

тематични рубрики. Към всеки урок е предложен ход на действията, който 

учителя да  следва по време на часа. Описани са препоръки по отношение на 

предварителната подготовка и евентуалните проблеми, които би срещал учителя 

по време на урока. Обърнато е внимание и на процесът на оценяване, който 

трябва да включва технически умения, критично мислене и творчество. В 

книгата са включени актуалната учебната програма по информационни 

технологии за 5 клас, както и тематично разпределение на учебното съдържание. 

 

V. Статии в периодични научни издания и конференции: 

 

1. Насоки за повишаване квалификацията на учителите, съгласно новите 

държавни образователни изисквания, MATTEX Шумен, 2010, ISSN: 

1314-3921, стр. 408-412, (в съавторство с Н. Тончева) 

Резюме: В тази статия е засегнат въпросът за информационните технологии, 

които са ключови в обучението на учителите по ИТ. Предложени са идеи за 

обогатяване на съдържанието на курсовете по методиката на обучение по 

информатика и информационни технологии с изучаване на конкретни 

софтуерни продукти. Този софтуер може да е полезен на учителите, които 

все още не са избрали подходящата посока по модулите, които дават 

определена свобода за определяне на продукт според изискванията за 

обучение, предвидени в ДОИ за 9-12 клас. 

2. Методически проблеми и решения при преминаване към ribbon-

интерфейса в ms office, Национална конференция с международно 

участие "40 години шуменски университет 1971-2011", Шумен, 2011, стр. 

293-297, ISBN 978-954-577-603-8., (в съавторство с Н. Тончева) 

 

Резюме: В статията са изложени някои проблеми, които възникват при 

обучението по информационни технологии в процеса на преминаване от по-

старите версии на MS OFFICE пакетите към 2007 или 2010. Нагласите на 

учениците, студентите, преподавателите и учителите по време на работа с 

интерфейса на лента ribbon. Откроени са някои основни прилики и различия. 

Предлагат се някои методически инструкции. 

 

3. Харизанов, Кр., Тончева, Н., Състезания по математика и 

Информационни Технологии за ученици от I и II клас, Национална 

конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012", Шумен, 2012, 

стр. 402 - 405, ISSN 1314-3921. 

 

Резюме: В работа са показани някои възможности за изява на най-малките 

ученици по математика и информационни технологии. Разгледани са някои 

възможности за проверка на техните знания и умения извън класната стая, 

чрез състезанията и Олимпиадите. 
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4. Харизанов, Кр., Павлова, Н., WEB платформите като инструмент за 

разработване на дидактически материали, Годишник на ШУ "Еп. К. 

Преславски", Шумен, 2014, стр. 65-77, ISSN 1311-834Х.  

 

Резюме: В статията се представя уеб платформа за студентите, която да се 

приложи по време на практическите упражнения. Разгледани са различни 

възможности за съставяне на учебни ресурси, проектиране на електронни 

тестове и техния анализ. Показана схема на комуникация между отделните 

потребителите на платформата. Представени са няколко екранни снимки на 

платформата,  и бъдещите планове за нейното развитие. 

 

5. Харизанов, Кр., Електронното обучение в педагогическите практики, 

конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства 

пред педагогическата наука",  София, 2014, стр. 927-933, ISBN 978-954-

07-3937-3 

 

Резюме: В разработката се представя електронното обучение, като решение 

за обучение на студенти по време на педагогическите практики. Разгледани 

са някои предимства на електронното обучение по дисциплини, свързани с 

педагогическата подготовка на студенти – практиканти. Обхваната е група 

студенти използваща електронно обучение за първи път. 

 

6. Harizanov, K., Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Inquiry Based Learning 

in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, Journal 

Education Culture and Society, International Scientific Journal semiannual 

peer-reviewed, Issue: 1, 2015, pp. 65-74, ISSN 2081-1640 

 

Резюме: В статията се разглежда проблема с преподаването на деца 

билингви. Дава се пример за прилагане на обучение чрез проучване, чрез 

което учениците да развиват не само математически умения, но и лексикални 

способности. В статията са представени предимствата и недостатъците от 

използването на проучващо базираното обучение в двуезични групи. 

 

7. Харизанов, Кр., Павлова, Н., Адаптация на webplatform.info, Национална 

конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016", Шумен, 2016, 

стр. 316-321, ISSN 1314-3921. 

 

Резюме: В разработакта е представена уеб платформа, интегрирана в 

обучението на студентите в педагогическата практика. Разгледани са 

основните функции и възможности на различните потребителски роли, 

участващи в подготовката на студентите стажанти. Описано е адаптирането 

на платформата към разработването на дидактически уроци с помощта на 

съвременни уеб технологии. Представени са няколко скрийншота на 

платформата и са споменати бъдещите планове за нейното развитие. 

 

8. Harizanov, K., Pavlova, N., Nenkov, N., Badjanova, J., E-learning in 

pedagogical practices, Proceedings of the 58th international scientific 

conference of daugavpils university, Daugavpils, Latvija, 2016, pp. 199-205, 

ISBN 978-9984-14-778-9 
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Резюме: В статия са показани нови възможности за прилагане на 

електронното обучние в педагогическите практики. Разгледана е нагласата 

на студенти редовно и задочно обучение относно изпозлване на 

електронното обучение във висшето училище. Обхваната е група студенти 

използващи авторска методическа платформа за създаване на план-

конспекти на уроци по математика и  информатика използвана по време на 

студентските практики. Откроени са някои препоръки за структурата и 

съдържанието за провеждане на обучението в педагогическата подготовка на 

студенти – практиканти според обхванатата група. Предложена е реализация 

на примерен урок. 

 

9. Харизанов, Кр., Павлова, Н., Харизанова, Д., Web - базираните 

методически платформи - новите перспективи пред съвременния 

преподавател, Четиридесет и шеста пролетна конференция,  Боровец, 

2017, стр. 301-106, ISSN 1313-3330. 

 

Резюме: В статията се представя ролята на платформите в обучението на 

студенти и педагогически кадри, съобразно навлизането на 

информационните и комуникационни технологии в образованието. 

Предлагат се няколко вида онлайн реализации на платформи съпоставени с 

авторската платформа публикувана на адрес web-palatform.info. Описан е 

адаптирането на платформата за развитието на дидактически уроци по 

математика, информатика и ИТ. 

 

10. Harizanov, K., Ivanova, S., Kenova, R., Yaneva M., Salim,  D., Modern 

didactic technologies in mathematics education,  ,  SocioBrains - International 

Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 33, May 2017, pp.90-95, 

ISSN 2367-5721. 

Резюме: В разработката се представя мнението на студенти относно 

прилагането на съвременни дидактически технологии в обучението. 

Разлегани са няколко технологии, които биха намери широко приложение 

както в обучението по математика, така и в други учебни дисциплини. В 

статията са разгледани две групи приложения, онлайн и в декстоп формат, 

като се акцентира на някои техни предимства и недостатъци. Посочените 

дидактически технологии, могат да заемат съществена роля, за постигане 

целите на обучението в съвременната класна стая. 

 

11. Harizanov, K., Application of electronic training in pedagogical statistics 

through methodology web platform, Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, V(57), Issue: 129, www.seanewdim.com, pp. 14-

17, 2017, e-ISSN 2308-1996, p-ISSN 2308-5258. 

Резюме: В статията е представена авторска реализация на web платформа за 

създаване на план-конспекти свързани с дисциплини от обучението на 

студенти придобиващи педагогическа квалификация Учител по математика, 

информатика и ИТ. Разгледани са някои интерактивни възможностите на 

платформата, чрез които студентите биха могли да разработват своите уроци 

в педагогическите стажове. Показани са няколко скрийншота, 

визуализиращи основните функиции на платформата, както и новите 

възможности, които ще се реализират. 

 



12. xapuzaHon, Kp., ilaarona, H., o6pa:oBareJrHu nnarQopvrn B opr-aHr43aur,rrra
Ha nerarorHqecKr,rre rrpaKrrlKr,r na 6rAeulprre yquTenr,r, cn. Mareuaruxa n
unsoprrrarca, volume 60, Number 3,2017, crp.294-2gg /nol.ne\ail.

Pe:ropre: R craruqta ce 
'rpeAcraBfl 

peanw3arrars na ye6-nrarQopva, c noMorrlTa
Ha Kof,To Morar ,4a ce opraHl43l{par [paKTr,rqecKr{Te 3a]flflTvrs. Ha 6r.{eulure frH-relu. llotctul|lllH ca ocHoBHI,ITe ponr u rexHlrre [paBa e unarQoprr,rara [ocoqenu
ca HrKoH npo6reva. lageuu ca v/.evr 3a npunoxelae v 6iaeuo pa3Br,rrr.re Ha
nlarrloplrirt a. 2 /
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