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СТАНОВИЩ Е

ОТ доц. д-р Петя Николова Кърклисийска 
по обявения от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" 

конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" 
по 01.01.10. Теория на вероятностите и математическа статистика 

в професионално направление 4.5. Математика

До участие в конкурса е допуснат един кандидат - гл. ас. д-р Татяна 
Стефанова Маджарова. Тя притежава ОКС „магистър" по математика и 
ОНС „доктор" по научната специалност 01.01.10. Теория на вероятностите 
и математическа статистика.

1.
За рецензиране в конкурса са представени 14 публикации, от които 

12 доклади и научни съобщения в научни конференции, 1 статия в научно 
списание и 1 учебно пособие, публикувани след придобиване на 
образователна и научна степен „доктор".

Общата научна и методическа продукция на кандидата е в две 
области - теория на вероятностите и математическа статистика и методика 
на обучението по математика. Тя се състои от 4 научни доклада и 1 статия, 
включени в дисертацията за придобиване на образователна и научна 
степен „доктор" и 13 доклада, 1 статия и 2 учебни пособия в периода след 
нея. Публикациите на д-р Татяна Маджарова я характеризират като 
съчетание на изследовател с подчертан интерес към приложенията и 
педагог.

2 .

Познавам отдавна педагогическата дейност на д-р Маджарова, а в 
последните седем години имам непосредствени впечатления от работата й. 
Тя има професионална квалификация „преподавател по математика в 
средните училища" и две години учителски стаж, но повече от тридесет 
години преподава във виещи училища - ВНВАУ „Георги Димитров" в град 
Шумен и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров" в град Варна. Като асистент, 
старщи асистент и главен асистент е водила семинарни упражнения и 
лекции по разнообразни по съдържание математически дисциплини на



курсанти, студенти и докторанти. Притежава опит в преподаването на 
английски език.

Д-р Маджарова има солидни познания върху много дялове от 
математическата наука. Тя е взискателен и отговорен преподавател, който 
умее да работи и индивидуално със студенти с различна подготовка. 
Участва активно в подготовката на отбори на ВВМУ, представили се 
много успешно в Националната студентска олимпиада по математика с три 
първи и четири втори места в отборното класиране, както и с четири 
златни, четири сребърни и четири бронзови медала в индивидуалното 
класиране.

Представеният за конкурса електронен учебник „Теория на 
вероятностите и математическа статистика" е много добре структуриран. 
Точният математически език, илюстрираният с удачно подбрани примери 
теоретичен материал и големият брой задачи с отговори за самостоятелна 
подготовка го правят полезно учебно пособие.

3.
Основните научни приноси на кандидата са свързани с приложение 

на математически методи в икономиката, военното дело и методиката на 
обучението по математика.

• Изведени са формули за пресмятане на вероятност за два 
математически модела. В [2.1.4] от приложения списък на 
публикации моделът е на случаен процес на Поасон в област, 
ограничена от две криви при една или повече абсорбиращи зони от 
произволен тип. В [2.1.2] е моделирано попадение в зададена цел при 
определен вид стрелба.
Разработен е нов количествен метод. В [2.1.12] и [2.2.1] е приложена 

трансформация на дадена крива на Лоренц в крива със същия 
коефициент на Джини с цел определяне на трите основни нива на 
доходите.
Създадени са два метода за измерване на количествени 

характеристики в обучението по математика. В [2.1.3], [2.1.5] и 
[2.1.10] се прави количествена оценка на съдържанието, трудността и 
устойчивостта на математическа задача по статистически данни от 
проведен експеримент. В [2.1.6] се пресмята количеството 
информация в решението на математическа задача.
Описани са резултати от две статистически изследвания. В [2.1.7] е 

направено изследване на моменти на пристигане и време за 
обработка на кораби в пристанище Варна. В [2.1.11] е изложен 
сравнителен анализ на тестовото и експертното оценяване.
4.
В представените от кандидата публикации се изследват 

математически задачи, моделиращи реални проблеми, а получените 
резултати са непосредствено приложими в практиката. Тематиката



съответства на научната специалност 01.01.10. Теория на вероятностите и 
математическа статистика на конкурса за заемане на академичната 
длъжност „доцент".

5.
Д-р Маджарова е единствен автор на 5 от представените за конкурса 

14 публикации и съавтор на останалите 9.

На основание на гореизложеното и приложените документи считам, 
че кандидатът в конкурса отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 1 от 
ЗРАС за заемане на академичната длъжност „доцент". Предлагам научното 
жури да предложи на Факултетния съвет на факултет „Инженерен" д-р 
Татяна Маджарова да бъде избрана на академичната длъжност „доцент" по 
01.01.10. Теория на вероятностите и математическа статистика в 
професионално направление 4.5. Математика.

30 август 2016 година kit,'..
доц. д-р Петя Кърклисийска


