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Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …  

Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“   

Автор: Станислав Тошков Стефанов, докторант на самостоятелна 
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математика и информатика на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, 

Тема: Изследователски подход при подготовката на талантливи 
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1. Общо представяне на получените материали 

 Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед № РД-16-073/16.07.2020 г. на 

Ректора на ШУ “Еп. К. Преславски“ – проф. дин Георги Колев, в съответствие със Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане, 

както и в съответствие с чл. 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за развитието на 

академичния състав в ШУ “Еп. К. Преславски“, на основание решение на Факултетния съвет на 

Факултета по математика и информатика (ФМИ) на ШУ (Протокол № ФД-02-10/14.07.2020 г.) и 

съответен доклад на декана на ФМИ. С цитираната заповед съм назначен за член на научното 

жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Изследователски 

подход при подготовката на талантливи състезатели за математически състезания и конкурси” за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Област на висше образование 1. 

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

Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика. Автор на 

дисертационния труд е асистент Станислав Тошков Стефанов, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра „Алгебра и геометрия” във ФМИ от 24.04. 2018 г. и предсрочно 

отчислен с право на защита (протокол № 9 от 14. 07. 2020). Всички членове на катедрата 

единодушно са гласували, че депозираният проект на дисертационен труд има   качества да бъде  

защитаван пред Научно жури. Научни ръководители на докторанта са доц. д-р Йордан Николов 

Иванов и проф. д-р Веселин Ненков Ненков.  
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Представеният от ас. Станислав Стефанов комплект материали е в съответствие с 

Правилника за развитието на академичния състав на ШУ и е грижливо подреден, което дава 

възможност за подробно проучване и оценяване. 

     2. Кратки биографични данни за докторанта   

Асистент Станислав Стефанов е завършил средно специално образование през 1998 г. в 

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – гр. Варна, специалност „Математика” с усилено 

изучване на информатика и чужди езици: I западен език – английски и II западен език – немски.   

В периода 1998–2002 г. той учи в Стопанска Aкадемия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов, Факултет                                              

„Финанси“, специалност „Застраховане и социално дело” и придобива степен                                                

„Бакалавър” по икономика. През 2008 г. придобива степен „Магистър” по икономика в същия 

факултет и по същата специалност. В периода 2010–2012 г. асистент Стефанов учи в Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет „Математика и информатика“, 

специалност „Стопанска математика“ и придобива степен „Магистър“ по математика. Трудовата 

си дейност ас. Стефанов започва през 2004 г. като експерт по изчисляване на застрахователни 

обезщетения в отдел „Ликвидация” на компанията ДЗИ „Общо застраховане” АД – гр. Варна, 

където работи в продължение на две години. През 2006 г. става главен експерт по изчисляване на 

застрахователни обезщетения в отдел „Ликвидация” на компанията ЗК „Български имоти” АД – 

гр. Варна, а в периода от 2011 г. до 2014 г. е застрахователен брокер и сключва застрахователни 

договори на клиенти на ЗП „Либра” ООД – гр. Варна. От 2013 г. в продължение на една година е 

хоноруван асистент по Висша математика и преподава на студенти от ШУ „Епископ Константин 

Преславски” по дисциплината „Математическо оптимиране”. В периода 2014–2015 г. е актюер и 

изчислява резервите и тарифите в ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД – гр. София. От 2015 г. е 

редовен асистент по Висша математика и преподава на студенти в Технически Университет – гр. 

София дисциплините Висша математика 1, Висша математика 2 и Количествени методи и 

статистика. От 2018 г. и в момента е редовен асистент по Висша математика и преподава на 

студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София по дисциплините 

Линейна алгебра и аналитична геометрия, Приложна математика, Математически анализ I и II, и 

Финансова математика.  

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Може да се каже (макар и грубо), че образованието в училище (не само българското) 

осигурява знанията и уменията по математика от началото на 18. век. Това вероятно е достатъчно 

за масовия ученик, но не и за тези, които се насочват към специализации в областта на 

икономиката, техниката, естествените науки и най-вече математиката. Тук разбира се има 

материал, който може да бъде облекчен. Такъв е случаят с логаритмите, защото пресмятанията с 

тяхна помощ се извършват днес с компютър. Важно е обаче младите да познават съвременните 

постижения на математиката, чиито огромен обем задължава научното им разработване, за да 

стане възможно тяхното преподаване и усвояване.     

 Статистиката показва, че математическите открития се правят на млади години. Едно от 

необходимите условия за резултати е обучението и в случая става дума за обучение в ученическа 

възраст. Това, което не дава училището като математически знания и умения, се получава чрез 

извънкласните инициативи и преди всичко чрез олимпиадите и подготовката за тях. В този 

смисъл олимпиадите са специфична форма на обучение. За ефективността на тази форма има 

различни доказателства. Едно от тях е, че когато младите кандидатстват за продължаване на 
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образоването си в най-престижните световни университети, сертификатите за успешно участие в 

олимпиади са гаранция, че те са подготвени и можещи. Тези сертификати дават предимство за 

избиране на притежателите им. Те са предимство и при постъпване на работа (вече и в България). 

Към днешна дата е важно създаването и развиването на среда за изява на надарени по математика 

ученици. Адаптивната технология на базата на информационни и комуникационни средства 

позволява с помощта на специално разработени материали да се създадат условия за 

самостоятелно изучаване на математически факти в достъпен темп на напредване и развитие, а 

така също изследване и откриване на нови.  

4. Познаване на проблема 

След проучване на значителна по обем научна литература, включително и Интернет 

източници, асистент Станислав Стефанов успява да съгласува резултатите от своя дисертационен 

труд с най-важните постижения в разглежданата проблематика. Чрез определяне на основните 

характеристики на учебното и извънкласното съдържание той моделира структурата на 

дидактическия инструментариум и анализира ефективността му, като се позовава на критериите  

за осъществяване на продуктивно търсене, научно изследване и научно откритие. Поставената 

цел за разработване и теоретична обосновка на методическа система за изучаване свойствата на 

непознати за обучаемите забележителни изображения и точки в равнината на изпъкнал 

четириъгълник и приложенията им за съставяне и решаване на състезателни задачи по геометрия 

е осъществена успешно. Дисертационният труд съдържа нови идеи и резултати в областта на 

методиката на обучението по математика.  

5. Методика на изследването 

За постигане на целите в дисертационния труд и проверка на хипотезата, че             

развиването на продуктивно мислене у участници в математически състезания и олимпиади чрез 

съвместна изследователска дейност за откриване и съставяне на оригинални задачи води до 

повишаване на резултатите им. Разработеното в дисертационния труд съдържание по 

предложената дидактическа технология може да повиши ефективността на обучението. 

Използвани са разнообразни и ефективни методи на изследване: проучване и критичен анализ на 

психолого-педагогическа, методическа и учебна литература, свързана с предмета на изследване;  

обобщения на педагогически изследвания; метод на експертите, който включва изучаване и 

обсъждане опита на известни професионалисти; обобщаване на наблюдения и беседи с учители и 

ученици върху съвместна дейност. Това дава възможност да бъдат изяснени основни понятия и 

във връзка със съдържанието им да бъдат изучени различните им форми и проявления. 

Приложената методика е подходяща и позволява да се постигнат набелязаните цели. 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, библиография  от 248 

заглавия (206 на кирилица, 27 на латиница и 15 Интернет източника), списък на авторските 

публикации по темата (6 на брой), 3 приложения и декларация за авторство. Обемът е 217 

страници. 

В Увода на дисертационния труд са формулирани целта на изследването (разработване и 

експериментиране на методическа система, включваща изучаване на непознати свойства на 

изпъкнал четириъгълник и прилагането им за съставяне и решаване на нестандартни задачи по 
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геометрия); обектът на изследване (обучението по математика в математически гимназии 9–12 

клас) и предметът (прилагане на изследователския подход в обучението и развитието на 

математически талантливи ученици чрез съвместна дейност с учителя и/или ръководителя на 

извънкласни форми на подготовка). Във връзка с целта и съответната хипотеза са формулирани 5 

задачи, които са решени в хода на дисертационното изследване.  Всяка глава завършва с изводи 

относно изпълнението на задачите.  

Глава 1. „Теории за развитие на мисленето в обучението по математика и опити за тяхната 

реализация” е посветена на общи бележки върху процесите на мислене, на теорията за поетапно 

формиране на умствените действия, на  мисленето като анализ и синтез, на Гещалт теорията, на 

теорията на Виготски за развитие на мисленето, на опорните план-конспекти на Шаталов, на 

експеримента на Сендов за интегралното обучение и на шестте мислещи шапки на Едуард де 

Боно. Докторантът е успял да намери общото между отделните психологически теории за 

ученето, за да ги подчини на целите на дисертационното изследване. 

В Глава 2. „Пътища и средства за подготовка на талантливи ученици по математика” е 

представена методика на работа с талантливи ученици и е разгледан опитът на Русенската 

ученическа академия. Основавайки се на принципни постановки в известни теории и модели, 

асистент Станислав Стефанов разкрива динамиката на изменението на нивото на възможностите 

на ученици с подчертан интерес към математиката, като отчита неравномерния характер на 

самото учене и съответната подготовка за участие в математически състезания и олимпиади. 

Същественият извод е, че изследователският подход е приложим в подготовката, като макар и 

неявно докторантът се съгласява с известното твърдение на Поанкаре, че необходими условия за 

успешна изследователска дейност са натрупаните знания в определен обем и наличието на опит 

за боравене с тези знанията. 

От математическа гледна точка съдържателната част на дисертационния труд е 

представена в Глава 3. „Усилване на изследователския интерес чрез съвместно разработване на 

ново математическо съдържание”. Тя включва исторически сведения за геометрията на 

четириъгълника; методически изисквания при прилагането на изследователския подход в 

съвместна дейност за откриване на нови твърдения; брокариани на четириъгълник; псевдоцентър 

и ортоцентър на четириъгълник; точката на Микел за четириъгълник; инверсна изогоналност в 

равнината на четириъгълника; точката на Лемоан за четириъгълник; втория псевдоцентър на 

четириъгълник; инцентъра на четириъгълник; изогонална спрегнатост в равнината на 

четириъгълник и връзки между забележителни точки в четириъгълника. Похвален е стремежът 

на автора на дисертационния труд да запълни част от белите петна в знанията за  четириъгълника 

като геометрична фигура. Трябва да се отбележи, че получените резултати са само начален етап в 

сравнение с известните изследвания за триъгълника. Но това не е минус на дисертацията. 

Напротив, поставено е началото и то звучи оптимистично. Този извод се потвърждава например 

от факта, че с помощта на изогонална спрегнатост ассистент Станислав Стефанов успява да 

обобщи две класически теореми от втората половина на 18. век, а именно теоремата на Гаус и 

теоремата на Гаус-Боденмилър. При авторовото обобщение на друга класическа теорема, тази на 

на Щайнер, се използва тясната връзка между изогоналната спрегнатост и инверсната 

изогоналност. Всъщност, ако Х и Y са две точки от вътрешността на изпъкнал четириъгълник 
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ABCD, които са инверсно изогонални спрямо него, то необходимо и достатъчно те да са 

изогонално спрегнати спрямо него е да е изпълнено условието: 0180AXD BXC   .  

В Приложение 1 е изложена тема от състезателни задачи, изготвени с помощта на 

разработената в Глава 3. методика.  Приложение 2 е посветено на тема, която е част от проведен 

обучителен семинар с участници в математически състезания и олимпиади. Научен проект на 

такъв състезател, изготвен под ръководството на докторанта, е представен в Приложение 3. 

Проектът е отличен със специална награда в международен конкурс през 2018 г. и е отпечатан в 

сп. „Математика и информатика“.    

 7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Приемам претенциите на асистент Станислав Тошков Стефанов за приносите, както са 

формулирани в дисертационния труд и автореферата: отделянето на факторите, способстващи 

приложението на изследователския метод за подготовка на състезатели по математика; 

разработването на теми със съответни методически указания; обобщаването на две класически 

теореми от геометрията; получаването на ново универсално преобразование в равнината на 

изпъкнал четириъгълник със значими геометрични приложения; откриването на нови 

забележителни точки, забележителни прави и окръжности в равнината на изпъкнал 

четириъгълник, както и свойствата и връзките между тях.              

 8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 Публикациите по темата на дисертационния труд са 6 на брой, като 2 са самостоятелни и 

4 са в съавторство (и в 4-те докторантът е втори автор). Те са на български език, като 4 са 

публикувани (включително 2-те самостоятелни) в сп. „Математика и информатика”, което се 

реферира и индексира в Web of Science, а 2 са съответно в Сборник научни трудове на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ с материали от Научната конференция „Маттех 2018“ и в 

материалите на Осмата международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. 

Сигурност“, проведена в Бъргария през 2020 г.  Публикациите съдържат основни резултати от 

дисертационния труд. Представен е списък с 8 забелязани цитирания. Научната продукция, 

тяхната апробация и списъкът с цитиранията представят автора на дисертационния труд като 

опитен специалист и доказват наличие на качества за по-нататъшна изследователска дейност.   

9. Лично участие на докторанта 

Асистент Станислав Стефанов има безспорен личен принос в създаването и прилагането в 

практиката на представените в дисертационното изследване резултати. Няма основания за 

съмнения, че представеният труд не е лично дело на неговия автор. Не е установено плагиатство. 

Смятам, че асистент Станислав Стефанов има реален принос в развитието на методиката на 

обучението по математика.  

10. Автореферат 

Авторефератът се състои от 45 страници и отразява коректно съдържанието на 

дисертационния труд. Той е изготвен качествено според изискванията на закона и съответните 

правилници, представяйки постигнатите основни резултати и приноси така, както са 

формулирани от автора. 

 



ll. KpnruqHu ga6elexmn H npenoprKu
Hruau Kpr,rrr4qHr,r 6erexxu.
12. Jlurrtru Brr eq arJrerrrrr

Iognaear\a acprcreHT CtaHl.rcras Cretlanoe Karo saArr6o.reH r{3cJre.qoBareJr vt orJrurreH

[perroAaBarel. BneqaueH cbM or r]ocrrr)r(eHvrflTa Ha HeroBr4.rr yqeHr4K [zurarrp Onrpraxoa, qvflTo

paspa6orxa rto.{ pbKoBoAcrBoro Ha ac. CreQanoe ,,Ase rpaHcQoprr.laqun B paBHl,rHara Ha

r{erlrpllbrbnHnK H TfiHoro rIpI{JIo}KeHI{e" e orrlrqeHa c6c cnelll4anua HarpaAa e HaquoHarHLIt KpBr Ha

MeNgynapoAHn.rr KoHKypc MITE (Merogolorar n au$opMarrr{oHHl4 rexHoJIorHH e o6pa:ouaHraero).

Bneqaues cbM r,r or ny6lararlnnTe Ha ac. Cre$anoe B crt. ,,MareMarrrKa z uHSoprvraruKa", Ha Kor,ITo

crw 6Hr peqeH3eHT.

13.

llpenoptrare ce orHacflT Ao peafiv3aul4fl Ha HaMepeHHflTa Ha aBTopa Aa rrpoAbrtlKl,t

H3creABaHHrrra tto reMara, $oprr.lynupaHn Ha crp. 3941 Ha arropeSepara. Pesylrarure or
AHceprauHHHHfl TpyA Morar Aa 6t1at ycfleuHo Mynru[nuuupaH]4 14 or Apyrr4 H3cJleAoBarern ]l

npenoAaBaTeJrH.

3AKJIIOI{EHIIE
Or r,r3Jro)KeHoro ce BprxAa, r{e acvcreHT Cranucras Tourxos CreSaHoa e noArorBeH

cnerluiurncr no MeroAr,Ka ua o6yreHaero rro MareMarrrKa cbc croftnocrrrvt rocrrrlKeHr,r.rr H Harp)maH

orrlrr B ragu o6racr. Tofi npzrexaBa 3aAbJr6oqenra reoperl{qHl{ 3naHns, u npoQecHoHuuIHI,I yIvIeHI{t ilo
npoSecnoHaaHo HanpaBnenue ,,fle.4anor''rKa Ha o6yreuuero rro MareMarr4Ka u uHSopuarI,IKa", Karo

AeMoHcrplrpa Kar{ecrBa v1ueHilfl 3a caMocrorreJrHo rrpoBexAaHe Ha Ha} {HH H3cneABaHHs. Toea l\4fi

AaBa ocHoBanlae Aa 3aKJrroqa, qe Ar4ceprar{HoHH}rtr rpyA, aBTopeQepalsr H [peAcraBenara uayuAa

[poAyKuHfl yAoBnerBop.rrBar H3HcKBaHrflra sa 3PACPE, IlpaenruuKa 3a HeroBoro npnnaraHe, KaKro 14

Ilpaeulnura Ha lllyrueHKr4 yHnBepcr{Ter "ErtacKon KoHcraHruH llpeclaecxu" 14 cileqn{avHHre
v3r4crBarnfl Ha @axylrera rro MareMaruKa ra rauQoprvraruKa rrpn IIJY :a pa3BlITHe Ha aKaAeMHr{HI4rl

cr,craB. [peAqBqBaHr4 KbM KaHAI4Aaru ra npugo6nBaHe Ha o6pa:oeareJrHara H Hay{Ha crefleH ,,4oKTop".

fTopaan roBa y6e4eHo AaBaM cBoqra ltoJro]r(r.rreJrHa oueHKa 3a trpoBeAeHoro r43creABaHe,

npeAcraBeHo or peueH3HpaHHre no-rope AuceprauiloHeH rpyA, asropeQepar, nocrnrHaru pe3ynrarn H

npuHoo4, H rrpeAnafaM Ha rror{HTaeMoro Ha1l{Ho xypn Aa [prrcbAr.I o6paeoeareJrHara H Ha1ArHa creneH

,goKTop" Ha acr{creHT CraHucrae Toruxoe CreQaHoe e O6racr Ha BHcIIJe o6pasoeaHue l.
fleAaroruqecKr,r HayKr4; [IpoQecnoHrurHo HanpaBneHr.re 1.3. flegaroruxa ua o6yreH]Iero rlo

.{oxropcxa nporpaMa,,Merogvtxa ua o6yreunero rro MareMarnKa u zn$opnaarr4na" c y6ex4eHIaero, qe

fo 3acJryxaBa.

Co$ur, 23 atrycr 2020 r. PeuenseHt:

i :(.'

(npot}. AH Caea fpo:gee)


