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СТАНОВИЩЕ 
 

 от Васил Борисов Милушев, доктор на педагогическите науки, 

професор в ПУ "Паисий Хилендарски“, milushev_vassil@abv.bg 
 

на дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор” 

в научна област: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., 

(Методика на обучението по математика и информатика) 
 

Тема на дисертационния труд: „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКАТА 

НА ТАЛАНТЛИВИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ” 
  

Автор:  Станислав Тошков Стефанов, докторант на самостоятелна подготовка по 

докторска програма Методика на обучението по математика и информатика в 

Шуменския университет  
 

Научни ръководители: доц. д-р Йордан Николов, проф. д-р Веселин Ненков 
     
 

Настоящото становище е написано съгласно изискванията на ЗРАСРБ, Правил-

ника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 

Шуменския университет. 
1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Становището е написано въз основа на заповед № PД-16-073 от 16.07. 2020.г. на 

Ректора на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, съгласно която съм 

определен за член на научното жури, в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение. Представеният от Станислав Тошков Стефанов комплект 

документи и материали на електронен и хартиен носител е в пълно съответствие с Чл. 

23 и Чл. 25 (1) и (3) от Правилника за развитие на академичния състав на Шуменския 

университет и дава възможност за реална оценка. 

Кратки биографични данни за докторанта. Станислав Т. Стефанов е завършил 

средно образование в МГ „Д-р П. Берон” – Варна, а висше („бакалавър” и „магистър” 

по Финанси, Застраховане и социално дело в СА „Д.А. Ценов” – Свищов в периодите 

1998-2002 и 2006-2008 съответно; и ОКС „магистър” по Математика и информатика, 

Стопанска математика – в ШУ „Еп. Константин Преславски” през 2010-2012 г. От 

24.04.2018 до 20.05.2020 г. е докторант на самостоятелна подготовка в ШУ. В периода 

2004 г. – 2015 г. е работил като експерт, застрахователен брокер и актюер в различни 

компании. Бил е хоноруван асистент по Висша математика в ШУ (2013-2014г.), 

редовен асистент е в ТУ в София (от 2015 г. – и в момента) и в УАСГ (от 2018 г. – и в 

момента). Той има 8 години преподавателски стаж във ВУЗ, в резултат на което е при-

добил много добър теоретичен и практически опит за провеждане на изследователска 

и преподавателска дейност, в т.ч. и по методика на обучението по математика.  
  

2. Актуалност на проблема и целесъобразност на поставените цели и задачи  

Представеният от Станислав Т. Стефанов дисертационен труд за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” се явява нова съществена стъпка в областта 

на изследователския подход, прилаган в обучението на талантливи по математика 

ученици при подготовката им за участия в математически състезания, олимпиади и 

конкурси. Затова темата е актуална както в теоретичен аспект, така и за учебната 
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практика, в частност и по методика на обучението по математика и информатика. 

Тази актуалност е добре обоснована в уводната част на труда, където кратко са 

описани мотивите за това изследване.   
 

3. Методика на изследването 

При разработване на дисертационното изследване Станислав Стефанов е изпол-

звал следните методи за изследване: критичен анализ на психологическа, педагоги-

ческа и методическа литература, имаща отношение към темата, и обобщаване на 

педагогически изследвания; метод на експертите – изучаване и обсъждане опита на 

популярни учители и специалисти; обобщаване на личен опит в разработване и 

презентиране на учебни материали за извънкласни дейности по математика; 

обобщаване на наблюдения и беседи с учители и ученици върху съвместна дейност по 

откриване и съставяне на нови състезателни задачи; педагогическо наблюдение и др. 

Считам за целесъобразна, формулираната от докторанта, работна хипотеза на 

изследването: „Развиването на продуктивното мислене на състезателите по матема-

тика чрез съвместна изследователска дейност за откриване и съставяне на оригинални 

задачи води до повишаване на резултатите, постигани от тях на математически 

състезания и конкурси”. 
 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Представеният труд за присъждане на научната степен „доктор” е в общ обем от 

217 страници, от които 148 страници основен текст, 13 страници библиография, 1 

страница списък с публикации по темата на дисертацията, 54 страници приложения и 

1 страница декларация за авторство. Общият брой използвани литературни източници 

е 248, от тях 206 са на кирилица, 27 – на латиница и 15 линка. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение, литера-

тура, приложения (3 броя), публикации по дисертацията. 

В увода, освен актуалността, правилно са формулирани обектът, предметът, 

целта и тезата на изследването, подробно са описани задачите, които си е поставил 

авторът. В увода е представен и дидактическият инструментариум на изследването.  

В първа глава „Теории за развитие на мисленето в обучението по матема-

тика и опити за тяхната реализация” (с. 8 – 35) са проучени и използвани следните 

психологически и методически теории: теорията на Галперин за поетапното форми-

ране на умствените действия; мисленето като анализ и синтез; влиянието на гещалт 

психологията; теорията на Виготски-Ганчев за връзката на обучението и развитието 

на децата (зона на близкото развитие и ниво на актуално развитие); инструменти за 

развитие на мисленето – методът на шестте шапки – по Е де Боно; опорните план-

конспекти на Шаталов; експериментът на Бл. Сендив за интегралното обучение и др. 

Изяснени са основни понятия, използвани за нуждите на дисертационното 

изследване (типове мислене, подходи за развитието им, методи за изследване на 

мисленето, педагогически технологии, опорни сигнали (по Шаталов), 

вътрешнопредметни и междупредметни връзки) и са направени съответни изводи 

относно приложимостта на разгледаните теории.  

Във втора глава „Пътища и средства за подготовка на талантливи ученици 

по математика” (с. 36 – 57) са изложени различни пътища и средства за подготовка 

на състезатели по математика. Представена е поетапно методиката за работа с талан-

тливи ученици, основаваща се на модела на проф. С. Гроздев относно изследванията 
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на нивото на възможностите на обучаемите в процеса на тяхната подготовка и само-

подготовка за участие в математически състезания и олимпиади. Описан е опитът на 

Русенската Ученическа Академия (РУА) по подбор и подготовка на изявени ученици 

по математика. Разгледан е изследователският подход в преподаването и етапите на 

неговото приложение, изявени са основните характеристики на ученето чрез изслед-

ване. Представени са конкретни резултати от приложение на изследователският 

подход при откриване на забележителни точки в произволен изпъкнал четириъгълник 

и техните свойства. Открито е ново геометрично преобразувание в равнината на 

изпъкнал четириъгълник, което ефективно е използвано при изучаване на стойствата 

на забележителните точки. Направени са изводи относно: приложимостта на идеите и 

опита на С. Гроздев в подготовката на състезатели за ММО; опита на РУА в елитната 

специализирана група; ползата от използването на изследователския подход за откри-

ване на тови свойства на изпъкнал четириъгълник. 

 Трета глава „Усилване на изследователския интерес чрез съвместно разра-

ботване на ново математическо съдържание” е с най-голям обем (с. 58 – 145). В 

нея са представени различни начини за стимулиране на талантите на учениците при 

съвместно разработване на ново математическо съдържание. То включва множество 

забележителни точки (част от които са нови за науката) в равнината на произволен 

изпъкнал четириъгълник и разнообразни техни свойства. Установени и изследвани са 

характерни геометрични връзки между забележителни точки, в частност, между пра-

ви и окръжности, съдържащи тези точки. Изследвани са преобразуванията изогонална 

спрегнатост и инверсна изогоналност, като автор на последното е дисертантът. Той е 

установил и връзка между тях. Показани са обобщения на четири важни теореми от 

геометрията на четириъгълника. Две от обобщенията са дело на автора. Съставени са 

сложни математически задачи по темата на изследването, които са използвани в 

процеса на подготовката на състезателите за участие в математически състезания и 

конкурси. Част от съставените задачи са получени при съвместната работа на автора с 

учениците. Голяма част от тях са включени в Приложения 1 и 2. В края на трета глава 

са направени съответни изводи относно получените резултати и тяхната ефективност.  

В заключението са направени изводи от цялостното дисертационно изследване, 

представени са приносите на автора и са формулирани възможните насоки за бъдещи 

изследвания и по-нататъшно развитие на идеите от дисертационния труд.  

Приложение 1 е посветено на съставянето на състезателни задачи по математика 

с помощта на разработената в глава 3 методика. За всяка задача е представено по едно 

класическо решение и по едно авторско решение, основаващо се на новата теория. 

В приложение 2 е представена темата „Три забележителни точки в равнината на 

изпъкналия четириъгълник и формули за разстоянията от тях до върховете и до 

средите на страните и на диагоналите на четириъгълника, с интересни математически 

приложения”, която е част от проведен обучителен и развиващ семинар с ученици от 

11 клас, участници в състезателните отбори на ППМГ „Н. Попович”- гр. Шумен. 

Стилът на изложение в дисертацията и автореферата е ясен, текстът – четивен и 

грамотно написан, чертежите са прецизни. 

Реализацията на изследването отчита собствения опит и рефлексията на автора 

върху изследваната проблематика.  

Приемам описаните от дисертанта приноси като значими за методиката на обу-

чението и подготовката на талантливи състезатели за математически състезания и 

олимпиади. Те, кратко формулирани, са:  



l. Orrcpoeru4 ca ocHoBHrare Qarcroprr, Korrro croco6crear 3a npr4Jro)KeHr.rero Ha Lr3cJre-

AOBaTeJrCKr,rr MeTOA npr{ noAfoToBKa Ha cbcTe3aTeJrr4 no MaTeMaTr4Ka.

2.Paspa6oreHr,r ca KoHKperHr{ TeMr.r cbc cborBerHr.r MeroAr4r{ecKr4yKa3aHvfl..

3. O6o6uenvr ca ABe KracvqecKr{ TeopeMu or reoMerpurra.
4. [eQunrapaHo e HoBo rsoMerpuqHo upeo6paryBaHr4e B paBHvHara Ha v3rrbKHaJr

rr erLIpLIbrbJrHr{K, r,iu aqo 3H aqr4Mlr npunoxeHr{.s B reoMe rpvflT a.

5. Orrpurpr ca, B cbrpyAHra.iecrno c o6yuaeur.rre, peAlrrla HoBr.r ga6erexureruru
TOqKLI, t4penexurenHn npaBl{ rr oKpbxHocTt4 B paBHI{HaTa Ha v3T['bKHaJr qeTr.rpr,rbfbnHprK.

xapaKTepr,r3rrpauu ce c uHTepecHH H pasHoo6pasHu csoftcrBa r.r recHr,r Bpb3Kr,r noMexAy cr4.

,{ucepraquoHHr4rr rpy.{ e nl{qHo AeJIo Ha AoICTopaHTa.

5. AnropeQepar
AnropeQeparbr orpa3rBa aAeKBarHo cbAbpxaHr4ero Ha AI4ceprauHoHHLIe rpyA.

[racepraurbr e rrpeAcraBrzrr 6 ny6nnxaur4l,r no reMara Ha Al{cepraquoHHoro a3cneA-

eaHe. Or txx 2 ca caMocrof,TeJrHrz, 2 ca s .crasropcrBo c e1nHufl HayqeH pbI(oBoAI4Tet u 2 -
c Apyrr,rr HayqeH pbKoBoArrrer v c X.XauMos. Bcuqxure ca Ha 6trrapcru e3I4K, 4 6pot ca

e cn. MareMarr.rKa ra ranQoprtrarr4Ka, a 2 - B TpyAoBe Ha HayqHLI ronQepenquu (egnara
MexryHapogna).

6. KpnrnvHu 6e.nexKn H rpenopbKlr

B cr4rpxareJrHo r{ ffryqHo ornorrreHue HrMaM 6erexru K6M Ar.IceprawrflTa u aBTo-

peQepara. Haruqe cagpe6Hu rexHr,rqecKvrvlrvr [paBolr4cHr,r HeroqHocru (c.48, c. 59).

7. 3arc.nrorreHrre

llpegcraneHlrre AoKyMeHru KbM flpoqeAypara, Ar.rcepraul{oHHlrtr rpyA I{ arroptiQe-
parbr orroBaprr Ha rl3rrcKBaHuflTa na 3PACPB, llpanurHl,rKa 3a HeroBoro nplrJlaraHe LI

IlpanumruKa 3a pa3Burr,re Ha aKaAeMr,rqHlrr cbcraB na IIIY ,,En. KoHcraHTr4H flpecrancru".
Br,s ocuoga Ha BcutqKo Ka3aHo no-fope, KaqecrBoro Ha Al,rceprarluroHHufl TpyA 14

anropeQepara, nocrr.rfHarr.rre pe3ynrarr4 v Hayv'Hla rrpr,rHocr,r, TrxHoro rronynrpr,r3r4paHe B

HayqHo cnI4caHLIe I4 HayrrHI4 rcoH$epeHqvln, a cbqo n 8-roAutunvrfl, W crax Karo Ilpeno-
AaBaren nrn BY3, KaKTo u pa6orara c ugflBenll yqeHurlu - cbcre3areJrr.r B MareMarr,rqecKr.r

onr,rM[]raAr4 rr KoHKypcu ca AocTarsrrHo ocHoBaHve Ia AaM nonurcumenHa o4eHKa v Ia
[peAnoxa Ha Veaxaervroro Hayrno xyp[ da npumdu sa CralnvcraB Touxon CreQanoe
HafrHara crerreH ,rdoxmop" n uayuna o6racr: 1. fleAarornqecKr4 HayKn, upoQecuoHaJrHo
HarrpaBneHr4e: 1.3. llelarorr{Ka ua o6yverurero rro (Mero4rEra Ha o6yueHuero tro
MareMarraKa r.r uHQopvrarura).

flrongun, 1,2.08.2020 r. I4grorsr,ur craHoBnrrrero: . .

/IIpoQ. r.n.H. Bacur Mur


