
 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Даниела Иванова Тупарова 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

относно материалите, представени за участие в конкурс  

за заемане на академичната длъжност “доцент“  

по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … 

научна специалност „Методика на обучението по математика“ 

 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 26/07.04.2015 г. за нуждите 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ участва единствен 

кандидат гл. ас. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева. 

 

1. Кратки биографични данни 

Гл. ас. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева е завършила спец. Математика 

в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.  

През 2011г. защити успешно докторска дисертация в ЮЗУ „Неофит Рилски“гр. 

Благоевград по научна специалност „Методика на обучението по математика“ на тема 

“Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността 

на обучението по математически анализ”. Работи като преподавател в ШУ “Епископ 

Константин Преславски“ от 1981 г. 

2. Общо описание на представените материали 

Предоставени ми са материали на хартиен и електронен носител. Представените 

материали са добре оформени и структурирани. 

Представени са общо 24 публикации. Те се класифицират по следния начин: 1 

монография, 3 статии в периодични издания и 19 доклади на научни форуми. В издания 

в чужбина са публикувани 7 (1 в списание и 6 в сборници от конференции). Има 

издадено 1 учебно пособие на хартиен носител.  

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Представен е списък от осем цитирания на публикации на кандидата. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 
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4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

Титуляр е на 3 дисциплини за ОКС „бакалавър” и 4 за ОКС „магистър”. Участвала 

е в разработване и актуализиране на 6 учебни програми. Ръководила е дипломанти и е 

участвала е в комисии за кандидатстудентски и държавни практико-приложни изпити. 

4.2. Научна и научно-приложна дейност  

Гл. ас. д-р Каракашева-Йончева взема активно участие в образователни и научни 

проекти. Към момента е участвала или участва в 9 проекта, от които 1 на национално и 

8 по Наредба 9. Участвала е с доклади в редица национални и международни 

конференции. Има издадени една монография, един учебник и над 40 статии и доклади, 

от които в конкурса участва с 22. 

4.3. Внедрителска дейност 

Резултатите от научните изследвания са приложени в реалния учебен процес във 

висшето училище. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Изследванията и приносите в тях са насочени към: 

1. Методика на обучението по математически анализ във висшето училище (ВУ). 

2. Интерактивни методи на обучение във ВУ. 

3. Организация на самостоятелната работа на студентите в теоретичен и 

практически аспект. 

4. Мотивация и модел за обучение по математика на бъдещи начални учители. 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Кандидатът за академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Каракашева-Йончева 

има натрупан преподавателски и изследователски опит. Има необходимите 

компетентности за организиране и провеждане на самостоятелни научни изследвания. 

6. Критични бележки 

С цел популяризиране на резултатите от научни изследвания в международен 

план е подходящо да се потърсят възможности за публикации в издания, реферирани 

или индексирани в международните научни бази от данни. 

7. Заключение: 

Кандидатът по обявения конкурс Гл. ас. д-р Лиляна Методиева Каракашева-

Йончева отговаря напълно на изискванията на ЗРАС, Правилника за прилагане на 

ЗРАС и Правилника за развитие на академичния състав на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 



lpetnaraor tra yBa2(aeuoro Eayquo xyptr, fn. ac. A-p Jlutrsva MeroAuesa

Kapaxaurena-fron.rena Aa 6rAe nr6pana 3a 3aeMaue Ha arcaAeMtrqna AJrbxnocr ,rAgqenTt'

nonpo(|ecuonalrroHaIIpaBJIeHIde1.3'fIeAaroruraHao6yreHnerono

c[eqrr4rrr{ocr ,,Mero4I{Ka Ha o6yueuuero rro MareMdrr Ka"

05.08.2015 r.

-3-




