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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт    

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Физикохимия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Химия – задочно обучение (стар учебен план). 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Приложна колоидна химия 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  
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Избираем  
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Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

гл. ас. д-р Димитър Петров 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

 

Анотация  

Целта на курса ПРИЛОЖНА КОЛОИДНА ХИМИЯ е да се подготвят студентите за 
приложенията на колоидхимичните системи в различни области на практиката, като 
екология, медицина, хранителна технология, химична промишленост, биотехнология, 
техника и други; съвременните приложения на колоидни системи, образувани от 
наночастици са обсъдени в много от тях.   

Размерът на частиците на дисперсната фаза и явленията, протичащи на 
междуфазовата повърхност се явяват основни свързващи фактори при разглеждане на 
приложението на колоидно дисперсните системи. Методите за определяне на размера на 
частиците и електрофоретичните приложения се изучават в отделни теми. Явленията на 
междуфазовата повърхност се разглеждат както във връзка със стабилността на дисперсията 
(храни, прахове и омокряне), така и с отделни техни свойства (магнитни свойства при 
нанопреносители на лекарства). Микроемулсиите са представени с опростена фазова 
диаграма с области на стабилност. Разглеждат се и различни ефективни методи за 
приложението на последните в различни технологии, както и за детоксифициране на 
околната среда. В почти всички случаи са посочени химичният състав и връзката му с 
изгражданата колоидхимична структура на реалния обект. Аерозолите се изучават чрез 
механизмите при вдишване на аерозолни частици и аерозолни разпръскватели.  

Разгледани са и някои от най-перспективните възможности за приложение на 
колоидно-дисперсните системи като преносители на лекарства, някои терапевтични 
приложения, пренос на вещества в емулсии, биосвързване на нанокристали, биосуспензии и 
др. 

Кръвта като колоидна дисперсия е разгледана като ненютонова система с течна 
дисперсна среда, а дифузията на лекарства през кожата – чрез определени физикохимични 
фактори. Наноразмерите присъстват не само в много приложения на наночастици, но и в 
реални обекти, като биоколоиди, слоеве в биомембрани, „четка” на тънките черва и др.  

В курса са взети предвид нивото на подготовка и необходимите предварителни 
познания от основните курсове по физикохимия и колоидна химия. Лекционният курс има 
междудисциплинарен характер, материалът е даден в текстова форма, като диаграмно-
илюстративният подход е основно средство в обсъждането, а математическите извеждания 
почти отсъстват.  

 
Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 понятия за наночастици, наногели, биосуспензии, микроемулсии и техни основни 
отнасяния като колоидни системи; 

 различни приложения на колоидните дисперсии в различни области на практиката 
като екология, медицина, хранителни технологии, био- и нанотехнологии и др. 

 приложение на ПАВ, като детергенти в козметичната промишленост, медицината, 
фармацията и др. и механизма на измивното им действие. Ще се познава връзката 
свойства – приложение; 

 някои биологични приложения на наночастици;  
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 приложение на микроемулсиите като преносители на вещества; 
 механизма на пренос на лекарства от наногели; 
 приложение на някои наноразмерни колоидни системи като преносители на 

лекарства; 
 методи за определяне размера на колоидните частици; 
 кръвта като колоидно-дисперсна система и основни нейни характеристики; 
 механизма на пенообразуване и разреждане на спиртни напитки; 
 строеж и колоидхимични свойства на хранителни продукти, разглеждани като 

колоидни дисперсии. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 часа 
• Лекции - 30 часа 
 

Извънаудиторно:  45 часа 
• Самостоятелна подготовка  
• Консултации 

 
 
 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Физикохимия I и II 
част, Органична химия, Аналитична химия, Обща и неорганична химия.  

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 фундаментални знания по посочените химически дисциплини; 
 да са усвоили термодинамичния и кинетичен подход при описанието на различни 

химични системи и реакции; 
 да умеят да представят данни в табличен и графичен вид (чрез използване на Excel), 

да ги анализират и да правят изводи. 
 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Екологичен катализ, Биокатализ и биоелектрохимия, Химия на отровните вещества.  

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедия, лаптоп 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обучението по дисциплината Приложна колоидна химия включва: 
 Лекционен курс (2 часа/през седмица). В лекционния курс се разглеждат темите: 

Храни-колоидни дисперсии; Прахове и омокряне; Биосуспензии; Биологични и 
биомедицински приложения на колоидни наночастици; Приложения на 
микроемулсиите и наногелите; Методи за определяне размерите на частиците; 
Приложения на ПАВ; Други дисперсии - кръв. 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема: 
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1. Въведение. Сравнително разглеждане на колоидни дисперсии и наносистеми. 
Особености и специфични ефекти при наносистеми. (1 час) 

2. Омокряне – определение, видове. Омокрящи вещества. Прахове във 
фармацията. (2 часа) 

3. Биосуспензии. Флотация на биосуспензии. Флокуланти за биосуспензии. (1 час) 

4. Приложения на колоидни и наночастици – терапевтични приложения. Колоидни 
нанопреносители на лекарства. Биосвързване на нанокристали. (2 часа) 

5. Микроемулсии – основни приложения. Пренос на вещества в емулсии. (1 час) 

6. Хидрогели. Макрогели на природни полимери. Гели на лигавицата. Наногели – 
преносители на лекарства. (1 час) 

7. Дифузия през кожата. Физико-химични фактори влияещи върху дифузията.       
(1 час) 

8. Размери на частиците. Методи за определяне размерите на частиците. 
Вдишване на аерозолни частици. (2 часа) 

9. Други дисперсии. Кръвта като колоидна дисперсия. Аерозолни разпръскватели. 
(2 часа) 

10. Измивно действие и ПАВ. Пенообразуване и спиртни напитки. (2 часа) 

 

Общо: 15 

 

ББ//  ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Не 

ВВ//  ЛЛааббооррааттооррннии  ууппрраажжннеенниияя    

Не 
 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Самостоятелната подготовка включва: 
 Подготовка върху теоретичната част на лекционния материал; 
 Подготовка за изпит. 

ББииббллииооггррааффиияя  

 

Автор Заглавие Издателство Година 
М. Мачкова, А. 
Гиргинов 
 
А. Д. Зимон, А. Н. 
Павлов 
 
P. W. Atkins, J.  De Paula 
 

Колоидна химия 
 
Коллоидная химия наночастиц 
 
                                                  
Physical Chemistry for the Life Sciences 

 ХТМУ-София   
 
Научный мир, 
Москва 
 
Oxford University     
Press 

2013 
 
 

2012 
 
 

2006 
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A. T. Florence, D. 
Attwood 

Physicochemical principles of pharmacy 
Pharmaceutical Press, 
London, 5nd ed., 

2011 

R. Mortimer Physical Chemistry, 3-rd Edition Elsevier 2008 
А. Шелудко Колоидна химия Наука и Изкуство 1978 
  

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционен курс. Преподаването на 
всяка тема от програмата е във вид на лекция с продължителност 2 учебни часа.  

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Изпитът е писмен-активен тест, включващ тестови въпроси от всички теми от учебната 
програма или разработване на две теми с продължителност 3 астрономически часа.   

Студентите се информират за резултатите от писмените си работи и могат да се 
запознаят с мотивите за поставената оценка, което се провежда при дискусия на всеки 
студент с преподавателя. 

Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на 
провеждане на изпита. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

гл. ас.  д-р Димитър Петров 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 
 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт    

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Физикохимия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Медицинска химия. 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Приложна колоидна химия 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

гл. ас. д-р Димитър Петров 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

 

Анотация  

Целта на курса ПРИЛОЖНА КОЛОИДНА ХИМИЯ е да се подготвят студентите за 
приложенията на колоидхимичните системи в различни области на практиката, като 
екология, медицина, хранителна технология, химична промишленост, биотехнология, 
техника и други; съвременните приложения на колоидни системи, образувани от 
наночастици са обсъдени в много от тях.   

Размерът на частиците на дисперсната фаза и явленията, протичащи на 
междуфазовата повърхност се явяват основни свързващи фактори при разглеждане на 
приложението на колоидно дисперсните системи. Методите за определяне на размера на 
частиците и електрофоретичните приложения се изучават в отделни теми. Явленията на 
междуфазовата повърхност се разглеждат както във връзка със стабилността на дисперсията 
(храни, прахове и омокряне), така и с отделни техни свойства (магнитни свойства при 
нанопреносители на лекарства). Микроемулсиите са представени с опростена фазова 
диаграма с области на стабилност. Разглеждат се и различни ефективни методи за 
приложението на последните в различни технологии, както и за детоксифициране на 
околната среда. В почти всички случаи са посочени химичният състав и връзката му с 
изгражданата колоидхимична структура на реалния обект. Аерозолите се изучават чрез 
механизмите при вдишване на аерозолни частици и аерозолни разпръскватели.  

Разгледани са и някои от най-перспективните възможности за приложение на 
колоидно-дисперсните системи като преносители на лекарства, някои терапевтични 
приложения, пренос на вещества в емулсии, биосвързване на нанокристали, биосуспензии и 
др. 

Кръвта като колоидна дисперсия е разгледана като ненютонова система с течна 
дисперсна среда, а дифузията на лекарства през кожата – чрез определени физикохимични 
фактори. Наноразмерите присъстват не само в много приложения на наночастици, но и в 
реални обекти, като биоколоиди, слоеве в биомембрани, „четка” на тънките черва и др.  

В курса са взети предвид нивото на подготовка и необходимите предварителни 
познания от основните курсове по физикохимия и колоидна химия. Лекционният курс има 
междудисциплинарен характер, материалът е даден в текстова форма, като диаграмно-
илюстративният подход е основно средство в обсъждането, а математическите извеждания 
почти отсъстват.  

 
Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 понятия за наночастици, наногели, биосуспензии, микроемулсии и техни основни 
отнасяния като колоидни системи; 

 различни приложения на колоидните дисперсии в различни области на практиката 
като екология, медицина, хранителни технологии, био- и нанотехнологии и др. 

 приложение на ПАВ, като детергенти в козметичната промишленост, медицината, 
фармацията и др. и механизма на измивното им действие. Ще се познава връзката 
свойства – приложение; 

 някои биологични приложения на наночастици;  
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 приложение на микроемулсиите като преносители на вещества; 
 механизма на пренос на лекарства от наногели; 
 приложение на някои наноразмерни колоидни системи като преносители на 

лекарства; 
 методи за определяне размера на колоидните частици; 
 кръвта като колоидно-дисперсна система и основни нейни характеристики; 
 механизма на пенообразуване и разреждане на спиртни напитки; 
 строеж и колоидхимични свойства на хранителни продукти, разглеждани като 

колоидни дисперсии. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 часа 
• Лекции - 30 часа 
 

Извънаудиторно:  30 часа 
• Самостоятелна подготовка  
• Консултации 

 
 
 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Физикохимия I и II 
част, Органична химия, Аналитична химия, Обща и неорганична химия.  

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 фундаментални знания по посочените химически дисциплини; 
 да са усвоили термодинамичния и кинетичен подход при описанието на различни 

химични системи и реакции; 
 да умеят да представят данни в табличен и графичен вид (чрез използване на Excel), 

да ги анализират и да правят изводи. 
 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Екологичен катализ, Биокатализ и биоелектрохимия, Химия на отровните вещества.  

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедия, лаптоп 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обучението по дисциплината Приложна колоидна химия включва: 
 Лекционен курс (2 часа/седмично). В лекционния курс се разглеждат темите: Храни-

колоидни дисперсии; Прахове и омокряне; Биосуспензии; Биологични и 
биомедицински приложения на колоидни наночастици; Приложения на 
микроемулсиите и наногелите; Методи за определяне размерите на частиците; 
Приложения на ПАВ; Други дисперсии - кръв. 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема: 
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1. Въведение. Сравнително разглеждане на колоидни дисперсии и наносистеми. 
Особености и специфични ефекти при наносистеми. (2 часа) 

2. Колоидни дисперсии – храни. Строеж и свойства. (2 часа) 

3. Прахове и омокряне. Омокряне – определение, видове. Омокрящи вещества. 
Прахове във фармацията. Прахове – хранителни продукти. (2 часа) 

4. Биосуспензии. Суспензии от микроорганизми. Флотация на биосуспензии. 

Флокуланти за биосуспензии. (2 часа) 

5. Приложения на колоидни и наночастици – терапевтични приложения. Колоидни 
нанопреносители на лекарства. Биосвързване на нанокристали. (4 часа) 

6. Микроемулсии – основни приложения. Пренос на вещества в емулсии. (4 часа) 

7. Хидрогели. Макрогели на природни полимери. Гели на лигавицата. Наногели – 
преносители на лекарства. (3 часа) 

8. Дифузия през кожата. Физико-химични фактори влияещи върху дифузията.       
(3 часа) 

9. Размери на частиците. Методи за определяне размерите на частиците. 
Вдишване на аерозолни частици. (2 часа) 

10. Електрофоретични приложения. Метод на подвижната граница. Гел – 
електрофореза, имуноелектрофореза. (2 часа) 

11. Други дисперсии. Кръвта като колоидна дисперсия. Аерозолни 
разпръскватели. (2 часа) 

12. Измивно действие и ПАВ. Пенообразуване и спиртни напитки. (2 часа) 

 

Общо: 30 

 

ББ//  ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Не 

ВВ//  ЛЛааббооррааттооррннии  ууппрраажжннеенниияя    

Не 
 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Самостоятелната подготовка включва: 
 Подготовка върху теоретичната част на лекционния материал; 
 Подготовка за изпит. 
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ББииббллииооггррааффиияя  

 

Автор Заглавие Издателство Година 
М. Мачкова, А. 
Гиргинов 
 
А. Д. Зимон, А. Н. 
Павлов 
 
P. W. Atkins, J.  De Paula 
 

Колоидна химия 
 
Коллоидная химия наночастиц 
 
                                                  
Physical Chemistry for the Life Sciences 

 ХТМУ-София   
 
Научный мир, 
Москва 
 
Oxford University     
Press 

2013 
 
 

2012 
 
 

2006 
 

A. T. Florence, D. 
Attwood 

Physicochemical principles of pharmacy 
Pharmaceutical Press, 
London, 5nd ed., 

2011 

R. Mortimer Physical Chemistry, 3-rd Edition Elsevier 2008 
А. Шелудко Колоидна химия Наука и Изкуство 1978 
  

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционен курс. Преподаването на 
всяка тема от програмата е във вид на лекция с продължителност 2 учебни часа.  

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Изпитът е писмен-активен тест, включващ тестови въпроси от всички теми от учебната 
програма или разработване на две теми с продължителност 3 астрономически часа.   

Студентите се информират за резултатите от писмените си работи и могат да се 
запознаят с мотивите за поставената оценка, което се провежда при дискусия на всеки 
студент с преподавателя. 

Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на 
провеждане на изпита. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

гл. ас.  д-р Димитър Петров 

 



      До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

     
 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 
 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична 

химия и компютърна химия” бе разгледан отчетът на задочен 

докторант Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова за  третата 

година от докторантурата й. Научният ръководител доц. д-р Веселин 

Кметов запозна членовете на катедрата със становището си и 

предложи оценка за третата година на докторантурата Добър (4). След 

обсъждане на представените резултати, отчетът и оценката на научния 

ръководител бяха бе единодушно приети.   

Предлагаме на ФС на ХФ да приеме отчета на Диляна 

Костадинова Чакърова-Димитрова с оценка Добър (4). 

Прилагам: 

1. Препис-извлечение от протокола на катедрения съвет, проведен на 

9.03.2016. 

2. Отчет на докторант Диляна Чакърова-Димитрова за изпълнение 

на индивидуалния план за третата година на  докторантурата 

 
10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 

доц.д-р Виолета Стефанова  
  



Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 1.1 от дневния ред беше изслушан отчетът на 

докторант Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова за третата 
година от нейната докторантура. След дискусия отчетът беше приет с 
9 гласа “за” и по предложение на научния ръководител доц. Веселин 
Кметов й беше дадена оценка Добър (4). 

 
Решение: Катедреният съвет предлага на ФС да приеме отчета 

на Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова за третата година от 
докторантурата й и да й бъде дадена оценка Добър (4). 

 
 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 
 
  

























До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

     

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична 

химия и компютърна химия” бе разгледано предложение за промяна в 

темата на дисертационния труд на задочен докторант Диляна 

Костадинова Чакърова-Димитрова.  Научният ръководител доц. д-р 

Веселин Кметов мотивира предложението. След обсъждане, 

катедреният съвет единодушно подкрепи темата на дисертационния 

труд на задочен докторант Диляна Костадинова Чакърова-

Димитрова да бъде променен както следва от: 

от: „Развитие на аналитични методи за определяне на активни 

вещества в препарати за растителна защита“ 

на: „Разработване на метод за определяне на активното 

вещество в биоцида ЦИНЕБ чрез ICP-OES“  

Предлагаме на ФС на ХФ да утвърди предложената промяна. 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет, 

проведен на 9.03.2016. 

 
 

10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 

доц.д-р Виолета Стефанова  



     Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 1.1 от дневния ред беше предложена промяна в 

темата на докторант Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова  
от: „Развитие на аналитични методи за определяне на активни 

вещества в препарати за растителна защита“ 
на: „Разработване на метод за определяне на активното 

вещество в биоцида ЦИНЕБ чрез ICP-OES“  
Предложението се обсъди и прие с 9 гласа „за”. 
 

 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 
  



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

     

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична 

химия и компютърна химия” бе разгледан отчетът на редовен 

докторант Стефка Руменова Начкова за първата година от 

докторантурата й. Научният ръководител доц. д-р Пламен Пенчев 

запозна членовете на катедрата със становището си и предложи 

оценка за първата година на докторантурата Отличен (6). След 

обсъждане на представените резултати, отчетът и оценката на научния 

ръководител бяха бе единодушно приети.   

Предлагаме на ФС на ХФ да приеме отчета на Стефка 

Руменова Начкова с оценка Отличен (6). 

Прилагам: 

1. Препис-извлечение от протокола на катедрения съвет, проведен на 

9.03.2016. 

2. Отчет на докторант Стефка Начкова за изпълнение на 

индивидуалния план за първата година на докторантурата. 

 
10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 

доц.д-р Виолета Стефанова  
  



Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 1.2 от дневния ред беше изслушан отчетът на 

докторант Стефка Руменова Начкова за първата година от нейната 
докторантура. След дискусия отчетът беше приет с 9 гласа “за”. 
Изслушано беше становището на научния ръководител доц. Пламен 
Пенчев. Катедреният съвет обсъди и прие решението да й се даде 
оценка Отличен (6). 

 
Решение: Катедреният съвет предлага на ФС да приеме отчета 

на Стефка Руменова Начкова за първата година от докторантурата й 
и да й бъде дадена оценка Отличен (6). 

 
 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ОТЧЕТ  

от Йордан Иванов Стремски 

редовен докторант при Химически факултет, катедра Органична химия 

за периода 01.03.2015 – 01.03.2016 

I. Учебна работа и педагогическа дейност 

1. Подготовка и полагане на изпит по специалността 

На 15.02.2016 положих успешно изпита по научна специалност 01.05.03 

Органична химия, заложен в индивидуалния ми план, утвърден от ФС с 

протокол № 169 от 17.03.2015 год.,  с оценка: Много добър 5. 

2. В продължение на три семестъра, водих лабораторни упражнения по 

дисциплината Органична химия (първа и втора част), на студенти от 

специалности „Медицинска химия” и „Химия с маркетинг“ - (ОКС бакалавър, 

втори курс),  редовно обучение - общо 160 часа. 

3. От началото на втори семестър на учебната 2014/2015 година, до края 

на първи семестър на учебната 2015/2016 година, веднъж седмично посещавах 

Семинар за студенти и докторанти, по Стереоселективен органичен синтез,  

организиран от катедра ”Органична химия” при Химически факултет, под 

ръководството на доц. д-р Пламен Ангелов. 

4. 01.05.2015г. Посетих интензивен курс лекции по програма Еразъм, с 

лектор професор Francisco Alonso Valdés, University of Alicante, Spain, на тема: 

„Organic stereochemistry” - 8 часа. 

5. 22.05.2015г. Посетих интензивен курс лекции с лектор професор 

Gregory R. Cook, North Dakota State University, USA, на тема: „A new paradigm 

for indium-mediated allylation” - 2 часа. 
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6. 09.10.2015г. Посетих интензивен курс лекции с лектор професор д-р 

Vefa Ahsen, Chemistry Department, Gebze Technical University (Turkey), на тема: 

„Synthesis of N4 ligands (Oximes and Phthalocyanines) and their applications as 

chemical sensors. From the molecule to the device” - 2 часа. 

7. 18.02.2016г. Посетих интензивен курс лекции с лектор професор дхн 

Людмил М. Антонов, от ИОЦХФ на БАН, гр. София, на теми: „Тавтомерия. От 

аналитичен проблем към молекулна електроника” и „Зелена Аналитична химия 

в ИОХЦФ – перспективи и предизвикателства” - 2 часа. 

8. 26.02.2016г. Посетих интензивен курс лекции с лектор д-р Иван 

Добринов, психиатър в Държавната психиатрична болница "Д-р Георги 

Кисьов", гр. Раднево, на теми: „Зависимостта като заболяване” и 

„Дизайнерските дроги” - 2 часа. 

 

II. Участие в семинари и конференции 

1. 20.05.2015г. Участие в семинар организиран от фирма АСМ2, Thermo 

Fisher Scientific и Химическия факултет на Пловдивски Университет „Паисий 

Хилендарски” с постер на тема: „Three-component Mannich-type reactions for 

synthesis of Camalexin’s analogs“, S. Statkova-Abeghe, Y. Stremski, M. 

Naydenov, D. Bozhilov 

2. 11-13.06.2015г. Участие в VI-та Международна научна конференция на 

младите учени, организирана от Съюз на българските учени – гр. Пловдив с 

постер на тема: „Multicomponent reactions for synthesis of new benzothiazole 

derivatives with antibacterial activity“, Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, V. 

Gacheva 

3. 27-28.11.2015г. Участие в трета научна конференция за студенти и 

докторанти "Предизвикателства в Химията", организирана  от Химическия 

факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив с 

доклад на тема: „Синтез на бис-хетероциклични производни чрез 

мултикомпонентни реакции“, Стремски Й., Сали А., Сали Ш., Статкова-

Абегхе Ст. 

4. 27-28.11.2015г. Участие в трета научна конференция за студенти и 

докторанти "Предизвикателства в Химията", организирана  от Химическия 

факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив с 
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постер на тема: „Приложение на мултикомпонентни реакции за синтез на 2-

индолилимидазолини“, Стремски Й., Киркова Д., Статкова-Абегхе Ст. 

 

III. Работа над дисертацията 

1. Бе направен преглед на научната периодика по темата: „Синтез и 

биологична активност на нови бензотиазолови производни”. За целта бяха 

разгледани и преведени статии по научната тематика, открити, използвайки 

бази данни, лицензирани от Министерството на образованието: Science Direct, 

Scopus, Reaxys, Thieme и др. Разработването на методи за получаване на нови 

бензотиазолови производни предизвиква голям интерес, поради разнообразната 

биологична активност, която проявяват.  

2. Някои индолови фитоалексини показват антипролиферативна / 

противоракова активност. В тази връзка бяха проведени изследвания за 

разработване на нов метод за синтез на аналози на фитоалексина Camalexin и 

негови производни, какъвто е Benzocamalexin, прилагайки трикомпонентна  

реакция на алфа-амидоалкилиране от Манихов тип, използвайки бензотиазол, 

киселинни хлориди и индол, като нуклеофилен реагент. Получени са нова серия 

производни (пет нови съединения), използвайки различен набор от киселинни 

хлориди. В кисела среда съединенията са нестабилни и водят до получаването 

на нов продукт, охарактеризиран чрез мас-спектрометрия, инфрачервена 

спектроскопия и температура на топене като трииндолил метан. 

Резултатите от проведените изследвания са докладвани с постерно 

участие в семинар организиран от фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и 

Химическия факултет на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, 20 

май 2015 година. 

3. Indanone и Dimedone са част от групата на цикличните кетони. Голяма 

част от производните им са важен клас съединения, представляващи интерес 

поради тяхната разнообразна структура и биологична активност. В научната 

литература са цитирани примери за производни с висока антибактериална 

активност. Във връзка с по-ранни, успешно проведени мултикомпонентни 

синтези в катедрата по Органична химия на ПУ „П. Хилендарски”, бяха 

приложени реакции от такъв тип между бензотиазол, алкилхлороформиати и 

циклични кетони, за синтез на нови бензотиазолови производни и изследване на 
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тяхната антимикробна активност. След изолиране и хроматографско 

пречистване на петте новосинтезирани бензотиазолови производни е изследвана 

тяхната антибактериалната активност. 

Резултатите от проведените изследвания са докладвани с постерно 

участие в VI-та Международна научна конференция на младите учени, 

организирана от Съюз на българските учени – гр. Пловдив, проведена от 11-13 

юни 2015г. 

4. В по-ранни, успешно проведени мултикомпонентни синтези в 

катедрата по Органична химия на ПУ „П. Хилендарски”, с участието на 

бензотиазол, ацилхлориди и различни нуклеофилни реагенти, бе установена 

зависимост на скоростта на реакциите на алфа-амидоалкилиране от вида на 

нуклеофила и ацилхлорида. В тази връзка бе осъществено сравнително 

изследване на реактивоспособността на бензотиазол и имидазол в 

мултикомпонентни реакции за синтез на нови бис-хетероциклични производни, 

съдържащи пиролов пръстен. 

При проведените от нас мултикомпонентни реакции на амидоалкилиране 

с участие на бензотиазол (Схема 3) установихме, че реакциите протичат 

успешно с добри добиви, при температура 0 оС, за време от 1,5 часа, до 

получаването на две нови съединения. В хода на реакцията хроматографски се 

наблюдава получаването на ново дизаместено съединение, чиято структура е 

спектрално охарактеризирана, използвайки мас-спектрометрия.  

С цел сравнително изследване на реактивоспособността на 

хетероцикличния реагент, реакцията бе проведена при използването на 

имидазол. След протичане на реакциите при еднакви условия (0 оС за 1,5 часа), 

е установено получаването на два нови продукта със значително по-висок 

добив. При тези условия, с използването на имидазол като нуклеофилен 

реагент, не бе установено получаването на дизаместен продукт.  

Резултатите от проведените изследвания са съобщени с доклад в третата  

научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", 

организирана от Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” гр. Пловдив, проведена от 27-28 ноември 2015 г. 

5. Всички новосинтезирани съединения са изолирани и спектрално 

характеризирани. Температурите на топене са определени на апарат Boetius 

РНМКО5 без корекция. 1Н-ЯМР- и 13С-ЯМР-спектрите са снети с Bruker Avance 
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AV 600, DRX 300  като за разтворители са използвани CDCl3 и MeOD. IR-

спектрите са снети на Perkin Elmer 1750 Furie Transform спектрометър. мас-

спектри са снети на Thermo Scientific™ Q Exactive™ Orbitrap™. 

 

 

Забележка: Спектралните данни на всички новосинтезирани съединения 

по темата са на разположение в катедра ОХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.2016     Докторант: ...................................... 

гр. Пловдив                                                                             /Йордан Стремски/ 

 

      Научен ръководител:…………....... 

      /доц. д-р Стела Статкова-Абегхе/ 

































До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 Уважаеми г-н Декан, 

На свое заседание от 9.03.2016 Катедреният съвет на КАХКХ се 
запозна с изготвения доклад за резултатите от изследователската работа на 
докторант Веселина Христева Паскалева по Област на висше 
образование - Природни науки, математика и информатика; 
Професионално направление - 4.2 Химически науки; Докторантска 
програма "Теоретична химия", с тема на дисертационния труд: 
„Компютърно генериране на тавтомери на органични съединения и 
приложения в химичната информатика“. Докладът обхваща периода от 
зачисляването на В.Паскалева като докторант на  самостоятелна 
подготовка от 12.10.2015г. до настоящия момент. Научният ръководител 
на докторанта - доц. д-р Николай Тодоров Кочев, представи своето 
становище, в което заяви, че всички дейностите, предвидени в 
индивидуалния план на докторанта са предсрочно завършени и предложи 
отлична оценка за работата на докторанта. 

Катедреният съвет единодушно прие отчета на докторанта и 
оценката на научния ръководител.  

Предлагам на ФС на ХФ да приеме окончателния отчет за 
предсрочно завършената работа по докторантурата на Веселина Паскалева 
с оценка Отличен (6).  

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокола на катедрения съвет, проведен на 

9.03.2016. 
2. Отчет на докторант Веселина Паскалева за изпълнение на 

индивидуалния план. 
 
10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 

доц. д-р Виолета Стефанова 

  



     Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 
“Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 2.1 от дневния ред беше обсъден и приет с 9 гласа „за” 

отчетът на Веселина Христева Паскалева, докторант на самостоятелна 
подготовка, за периода 12.10.2015 – 09.03.2016. По предложение на 
научния ръководител доц.д-р Николай Кочев беше гласувана оценка 
Отличен (6). 

 
 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 
 















До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

       
 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 
 Уважаеми г-н Декан, 

На свое заседание от 9.03.2016 Катедреният съвет на КАХКХ се 
запозна със становището на доц. д-р Николай Кочев, научен 
ръководител на докторант Веселина Христева Паскалева по Област 
на висше образование - Природни науки, математика и информатика; 
Професионално направление - 4.2 Химически науки; Докторантска 
програма "Теоретична химия", с тема на дисертационния труд: 
„Компютърно генериране на тавтомери на органични съединения 
и приложения в химичната информатика“. Научният ръководител 
на докторанта внесе предложение за отчисляване на докторант В. 
Паскалева с право на защита. В своето становище той подчерта, че 
всички дейности,предвидени в индивидуалния план на докторанта са 
успешно завършени, работата по окончателно оформяне на 
дисертационния труд е почти завършена, по темата на дисертацията 
има 3 публикации и дори са забелязани 7 цитата. 

Катедреният съвет единодушно подкрепи предложението на 
научния ръководител.  

Предлагам на ФС на ХФ да утвърди предложението за 
отчисляване  на докторант Веселина Христева Паскалева с право 
на защита.  

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокола на катедрения съвет, проведен на 

9.03.2016. 
2. Становище на доц. д-р Николай Кочев за работата на докторанта. 

 
10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 
 

доц. д-р Виолета Стефанова 
  



       

     Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 2.2 от дневния ред беше обсъдено и прието с 9 гласа 

„за” предложението Веселина Христева Паскалева, докторант на 
самостоятелна подготовка, да бъде отчислена с право на защита.  

 
 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 
 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

     

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра АХКХ от 9.03.2016 бе 

е разгледан и единодушно приет индивидуален план за работата на 

редовен докторант по Аналитична химия  Ваня Йорданова Запрянова 

по тема: „Изпитване на биоразградими отпадъци” с научни 

ръководители: гл.ас. д-р Кирил Симитчиев  и инж. д-р Елка 

Пискова.  

Моля, Факултетният съвет да одобри предложения план на 
докторанта.   
Прилагам: 

1. Индивидуален план за работа на докторант Ваня Запрянова  

2. Препис извлечение от Протокол на КС на КАХ  

 

10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 

доц.д-р Виолета Стефанова 

 
 
 

       

  



       

     Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 3.2 от дневния ред беше обсъден и приет с 9 гласа „за” 

индивидуалния план за работа на докторант Ваня Йорданова 
Запрянова. 

 
 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 
  











До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

       

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра АХКХ от 9.03.2016 бе 

е разгледан и единодушно приет индивидуален план за работата на 

редовен докторант по Аналитична химия  Мина Тенева Кирякова  по 

тема „Подобряване на качеството на аналитичните резултати 

чрез изследване на бюджета на неопределеност” с научен 

ръководител доц.д-р Веселин Кметов  

Моля, Факултетният съвет да одобри предложения план на 
докторанта.   
Прилагам: 

1. Индивидуален план за работа на докторант Мина Кирякова   

2. Препис извлечение от Протокол на КС на КАХ  

 

10.03.2016                          Ръководител КАХКХ 

 

доц. д-р Виолета Стефанова 

 
 



       
     Препис-извлечение 
     от заседание  

на катедра”Аналитична химия и КХ” 
     от 09.03.2016  
        
 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 09.03.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на 
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 10 
 Присъстват 9, отсъства ас. Евелина Върбанова 

Необходим брой за положителен избор 6 
 
 Дневен ред: 

1. Приемане на отчети на докторантите 
2. Отчисляване на В. Паскалева 
3. Приемане на плановете на новите докторанти 
4. Текущи въпроси 

 
По точка 3.2 от дневния ред беше обсъден и приет с 9 гласа „за” 

индивидуалния план за работа на докторант Мина Тенева Кирякова. 
 

 
 

09.03.2016   Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 
 















МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 
 
Докторантура: редовна        Химически факултет 

                                                          Катедра Обща и неорганична химия 
                                       с методика на обучението по химия 
 
 
 
         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  
 
 
 

1. Име, презиме, фамилия Златка Христова Гарова 

2. Дата на записване в докторантура 01.03.2016 година 

3    Заповед  № Р33-957 от 26.02.2016 година   

4.   Срок за завършване на докторантурата – 01.03.2019 г. 

5. Област на висше образование 1. Педагогически науки 

6. професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

докторска програма „Методика на обучението по химия“ 

7. Тема на дисертационния труд „Обогатяване на научната грамотност на учениците 

чрез изследователска дейност в СИП по химия и опазване на околната среда“, 

утвърдена от ФС, протокол №177 от 23.02.2016 г.  

       7. Научен ръководител доц. д-р Йорданка Димитрова Димова  
         

8.  Идивидуалният учебен план за работа е утвърден от ФС протокол №178 от 

15.03.2016 г. 

 
 
  
   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 
       (прроф. Д-р Запрян Козлуджов) 
 
 
      ДЕКАН: ………………………… 
       (доц. д-р Веселин Кметов) 
 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 
 
 

Дейности Период Документация 

I. Научноизследователска дейност 
1. Литературно проучване на изследвания в областта 
на обучението по природни науки, свързани с 
научната грамотност (science literacy) на учениците 
и на ключовата компетентност по науки и 
технологии (key competences in science and 
technology); описание и систематизиране на 
предхождащи изследвания на научната грамотност в 
областта на обучението по химия 

2. Разработване на идеен проект за педагогическото 
изследване 

3. Подготовка и провеждане на предварителен 
педагогически експеримент, анализ и публикуване 
на резултатите 

 

01.03. – 20.12. 
2016 г. 

 
 
 
 
 

 

01.07. – 15.09. 
2016 г. 

15.09.2016 г. – 
31.01.2017 г. 

 

 

Изготвена 
библиографска 
справка; текст –  
първа глава на 
дисертацията 

 
 
 

Доклад и 
обсъждане на 
семинар 

Публикация, 
участие в 
конференция 

II. Обучение 
Курс „Методология и методи на педагогическите 

изследвания” 

Курс „Теория и методология на химическото 
образование” (докторантски минимум) 

Факултативен курс „Английски език“ 

  

01.03. – 01.06. 
2016 г. 

01.09. – 20.12. 
2016 г. 

15.09.2016 – 
31.01.2017 г. 

 

Оценка от курсова 
работа 

Оценка от изпит 

      

  Сертификат 

III. Педагогическа дейност 
10 учебни часа с магистри от курса „Учител по 
химия“; 20 учебни часа със студенти от курса 
„Учител по химия” (СДК – неспециалисти) 

 
2015/2016  

учебна година 

 
 

 
 
 
                                                             Ръководител на катедра:……………………….. 
                                                                                                    (доц. д-р Кирил Гавазов) 
 
      Научен ръководител:…………………………… 
                                                                                                    (доц. д-р Йорданка Димова) 
 
 
       



 
РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 
 

Дейности Период Документация 

I. Научноизследователска дейност 
1. Подготовка и провеждане на основен 
педагогически експеримент 

2. Анализ и публикуване на резултатите 

 
01.03. – 

01.07.2017 г. 

01.07. – 
01.12.2017 г. 

 

 
Публикация, 
участие в 
конференция; 
текст - втора глава 
на дисертацията 

II. Обучение 
Избираем курс „Психология“ 
 

Избираем курс „Педагогика“ 
 

Факултативен курс „Английски език“ 

 

01.03. – 01.06. 
2017 г. 

01.09. – 20.12. 
2017 г. 

15.09.2017 – 
31.01.2018 г. 

 

Оценка от курсова 
работа 
Оценка от курсова 
работа 

 
  Сертификат 

III. Педагогическа дейност 
30 учебни часа в зависимост от учебния план на 

катедрата 

2016/2017 
учебна година 

 

 
 
 
                                                             Ръководител на катедра:……………………….. 
                                                                                                    (доц. д-р Кирил Гавазов) 
 
      Научен ръководител:…………………………… 
                                                                                                    (доц. д-р Йорданка Димова) 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 
 

Дейности Период Документация 

   I. Научноизследователска дейност  
1. Подготовка и провеждане на заключителен 
педагогически експеримент 

2. Анализ и публикуване на резултатите 

 

01.03. – 
01.07.2018 

01.07- 

01.12.2017 г. 
 

 

Текст - трета глава 
на дисертацията 

Публикация, 
участие в 
конференция 

   II. Изготвяне на дисертационния труд 
1. Формулиране на изводи и на приноси 
2. Съставяне и редактиране на текста на 
дисертационния труд 

 

01.07. – 20.12. 
2018 г. 

 
Ръкопис на 
дисертационния 
труд 

3. Предзащита на дисертацията 01.02. – 28.02. 
2019 г. 

Проведена 
предзащита 

IIІ. Обучение 
Курс „Актуални проблеми на обучението по 
природни науки” 

 
01.05-01.06. 

2018 г. 

 
Оценка от курсова 
работа 
 

IV. Педагогическа дейност 
30 уч. часа в зависимост от учебния план на 

катедрата 

2017/2018 
учебна година 

 
 

 
    
                                                             Ръководител на катедра:……………………….. 
                                                                                                    (доц. д-р Кирил Гавазов) 
 
      Научен ръководител:…………………………… 
                                                                                                    (доц. д-р Йорданка Димова) 
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