
Становище  

от доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева- Йончева, 

от Факултета по математика и информатика  

при Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски“ 

по конкурс   за заемане на академичната длъжност „доцент“,  

Област на висше образование: 1. Педагогически науки,  

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... 

(Методика на обучението по информатика и информационни технологии),  

обявен в Държавен вестник, брой 30 от 11.04.2017г. 

от ШУ „Еп. Константин Преславски “, Факултет по математика и информатика, 

катедра „Методика на обучението по математика и информатика“  

 

1. Данни за конкурса 

     Документи за участие в конкурса е подал единственият кандидат д-р 

Красимир Валентинов Харизанов, главен асистент в катедра „Методика на 

обучението по математика и информатика“ на ФМИ при ШУ „Еп. Константин 

Преславски“. 

Със Заповед РД-16-108/08.06.2017г. е назначено научно жури, чиито вътрешен 

член съм. Първото заседание на научното жури се проведе на 15.06.2017г.  

2. Данни за кандидата 

     Красимир Харизанов е възпитаник на ШУ „Еп. Константин Преславски“. 

Придобива ОКС „бакалавър“ през 2004г. специалност „Информатика“, а през 

2006г. - ОКС „магистър“, специалност „Системно администриране“.  

     Трудовата си дейност започва като асистент в катедра „Методика на 

обучението по математика и информатика“ през 2006г. От 30.10.2016г. е главен 

асистент в същата катедра. През месец юни 2016г. защитава докторска 

дисертация на тема „Конструктивистки подходи в организацията и 

провеждането на електронно обучение“. 

    Участавал  е в 14 национални и вътрешно университетски проекта, както и в 

един международен. 

 



3. Описание на научните трудове 

   За участие в конкурса за доцент гл. ас. д-р Красимир Харизанов е представил 

списък от  научни трудове, от които една монография, един  учебник за 5.клас, 

едно ръководство, една книга за учителя за 5. клас и  13 публикации в 

периодични научни издания и участия в конференции. Монографията е 

публикувана с един съавтор. От статиите 11 са в съавторство и само две са 

самостоятелни, 8  от тях са на български и 5-на  английски език.  Публикациите 

за участие в конкурса не са били използвани при конкурса за главен асистент и 

за доктор.  

Част от публикациите са в  престижни  български и чуждестранни издания. 

Всички те имат принос в обогатяването на методиката на обучение по 

информатика и информационни технологии у нас. 

 Приносите на научните изследвания, които са предложени от гл. ас. д-р 

Красимир  Харизанов за участие в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент“, можем да формулираме по следния начин: 

 Описана е уеб платформа като инструмент за разработване на 

дидактически материали; 

 Представена е авторска реализация на уеб платформа за създаване 

на план-конспекти. Изяснена е нейната роля в обучението на студенти-

бъдещи учители. Очертани са основните функции и възможности на 

различните потребителски роли, участващи в подготовката на 

студентите по време на практическото им обучение; 

  Предложена е авторска реализация на уеб приложение за създаване 

на тестове за оценка на знания. Анализирани са някои възможности за 

разработване на оценъчни и самооценъчни тестове.  

Списъка  на статиите е добре оформен, като информацията за 

публикуване е описана ясно и следва приетите стандарти. 

Резултатите от изследванията са представени в международни и 

национални научни конференции. Забелязва се стремеж към прагматизъм 

и отвореност към новите реалности на съвременното информационно 

общество  и на  произтичащите от това нужди за образователното 

пространство.  

Представена е справка за забелязани 12 цитирания на публикации на 

Харизанов. 

Д-р Красимир Харизанов разглежда проблеми на началното, средното, 

висшето и продължаващо образование, като основен дял се пада на 

развитието на нови дидактически технологии  при обучението на 

студентите и на педагогическите кадри. 



 


