,{o I-n.{exaua
na XuMu.recra

Qarynret
s ITY "flaucri Xralen4apcru"

Tyx

AOKJTA!,
or upoQ. A-p fianxa Axrona,
3aM. AeKaH uo yre6uara 4efinocr u
rrpeAceAareJr xa KoN.rucusra no

orHocHo: yre6uu [porpaMr.r

ua uz'upaeuu

yre6xara 4efixoc'r

Arrcrlr.rflJrr.rHr.r

sa OKC Marr.rcrbp

"O6yrenuero rro xr.rMz{ r yrr.ururqe"

focuo4ran ,{exan,
Mola 4a Brrecere sa o6crx4ane r4 yrBbpxAaBane ot @axyn:reruu, cbBer
pa3ureAaur.rre s KoMr.rcurra no yre6ua 4efinoct yre6nr.r flpolpaMlr [o
ua6upaeruute Ar,IcqlrrrJrr.rHl,I ,,3ereHa xuMux" n ,,Er.roopraHr.r.rHa xltMl,rr,' or
yre6nr.rre [rraHoBe rra Maru,rcrbpcra flpolpaMa "O6yrenuero rro xr4Ma, B

yrulurqe",

peAoBHo o6yrenue, 3aAoquo

o6yrenre

3aAoquo o6yrenue sa

flpe4noxerare y.re6nu [porpaMr{ 3a Ar.rcur.rnJrr{Hr{Te ca
ynoMeuarr.r B AoKJraAr4Te 4o ,{eraNa or AorI. Crur{lrrques n or npo$. I4sauos.
Crrqr.rte ca npuerv Ha 3aceAaHlre xa KoM[c sra uo yqe6na gefiuoct.
Hecneqrr€ullrcru.

Ilpuaotceuun:
I

. Y.Ie6H[ nporpaMr.r
xLtMvr^"

rro

or

xr,rMr.rrr

rto Alcqr{nJll{nzre ,,3elelra xuMLtfl,, u ,,Er,roopranr,una
yre6xure nJraHoBe Ha MarncrbpcKa rrporpaMa ..O6yrenuero

a

yrunr.rrqe", peAoBHo, 3aAoqHo r.r 3aAoquo o6yrexue

aa

HecIIeII14UIJII,tCTH.

2. flpeuuc - nporoKoJr or
or 18.11.2021 r.
18.1 1.2021

r.

3aceAaHr,rero na Kouncr.rrra rro yve6na AeftHocr

3arra.

4erau no 1.ue6uara

4eftnocr: W
/ nporf. a-p

f.

Anroaa./

nPoToKofl

3

oT 3aceAaHue Ha KoMr4g4f,Ta no yqe6Hr4 AeiHocT
npta Xr4Mr4qecKu QaKynrer Ha ny ,,naucuf Xunen4apcxu"

,[uec, 18 HoeMBpr4 2021 ro4uxa ce npoBeAe 3aceAaHue Ha KoMho4sra no
yqe6Hlr AeiHocru (KYA) npu X@:
flpegce4aren: npo$. A-p Fuxra Axroea
Llnexoee:
Aor.l. A-p Baxg fleroea - p-ren rar. OHXMOX
Aor.l. A-p Kupnn CuuurvueB - p-ren rar. AX u KX
npo$. A-p l4nugx l4eaxoa - p-ren rar. OX
Aoq. A-p Huxa fluu,reaa - p-ren xar. @X
Aoq. A-p Mapun AxrenoBa - PoMoBa - p-ren xar. XT

focru na

3aceAaHr4ero: Aor.l. A-p Becenrx KMeroe
flnauex Axrenoe - 3aM. AeKaH no HayqHara AefHocr

flpucucrear: 8, orcrrcrsaqu 1: cry4eur

-

-

flerax Ha XO u Aoq.

A-p

lzlaer l4eaxosa, nopaAu onnafit gaHAruA

lueaex pe4:

1.

Paarne4qaHe Ha aKryanuaupaxu yve6xu nporpaMu no A[cqunnuHu na OKC
,,Marucrbp" ,,O6yvexuero no xuMr4fl B yqunuule", peAoBHo u 3aAoqHo
3aAoqHo o6yvexue 3a Hecneq aflllcru,
o6yuexne 3a cnequaflucrr4
cbrnacHo yre6xrre nraHoBe, yrBbpAeHu c peueHue xa AC sa OKC
,,Man4crbp" - Ns 18126.04.2021 r.

h

3ano3Ha KoMt4cutra c npeAcraBeHure or KareApu
Axanuruqxa nnung u KoMnorbpHa xnMAA u Opranrvxa xruuR 6 f{e6Hr nporpaMu
no ua6upaeuu Ar4cllunnnHu or arryanu3upaxnre yve6xu nraHoBe xa OKC Marllcrbp
,,O6yvexuero no xr4Mlrn B yqunhule", peAoBHo u 3aAoqHo o6yvenne 3a cnequanucrl,r
3aAoqHo o6yvexvre 3a Hecnequanucru. Cneg o6cu44axe qneHoBere Ha
KoMr4cr4rra peuJuxa aKryanu3upaHure yve6xu nporpaMu 4a 6ugar npeAnoxeHl4 3a
o6cuxAaxe u rnacyBaHe ra Oaxynreren cteer.

flo r.1 npoQ. Axroga

h

Peu.rexre: KYA npeAnara xa OC:

1. Ea

o6cugu 14 npueMe aKryanu3upaHure yve6xu nporpaMu no
npegoxeHure ns1upaeuu At4ctlunnt4Ht4 or yve6xure nraHoBe xa OKC Marncrbp
,,O6yvexuero no xhMt4R B y.tHflt4u.le".
Ha KoMt4ct4flTa:

'peAceAaren

W

flo ,Qexaxa ua XO
npn flY

"llaucu

Xrnex4apcxr,r"
Tyx

AO KN AA
or Aor.l. A-p Xrpra Cumrrvuea
PtKoBoAr4Te, Ha KareApa "Axaantrqxa xt4uuA A xorunnrtpxa xNmun"

YBaxaeM14 r-u ,a,exax,

Ha 15.11.2021

r. ce

npoBeAe KopecnoHAeHrHo 3aceAaHxe (xoruynraxaqnn vpea

e-me ar)

Ha KareApeHxn cbBer Ha KareApa "Axaarrrqxa xuuuA u KoMnprbpHa xunue", na
xoero 6axa o6cu4exr u eA,4HoAyrlJHo npr,rerr (11 rnaca ,,za"l cae4Hrre yve6x,4 nporpaMx:

Vve6xa nporpama no r:6rpaeMara A!4cqr4nrnlara ,,3eneHo xunua" ga Marllcrbpcxa
nporpaMa ,,O6yqexrero no xxMr4fl a ytnnnqe" , peAoBHo o6yvexre (LO/O/ZO);
Yre6xa nporpama no ra6rpaeMara Atc\Anrraara ,,3eneno xunua" ga MarlcrbpcKa
nporpaMa ,,O6yvexrero no xr4Mhfl a ytunnu.le" ,3aAor{Ho o6yvenre - cnequantcrr (5/O/LOl;

Yve6ra nporpaua no rs6rpaeMara Al4cr-lxnnuaata ,,3enexo xunug" za Marhcrbpc(a
nporpaMa ,,O6yveHrero no xhMhn e yvrrrqe", 3aAoqHo o6yrexre - Hecnellharr4crh
(s/o/tot;

Moan nocoqexrre yve6xN nporpaMh 4a 6t4ar BHeceHu 3a yrabpxAaBaHe or OC sa XO.

flpnaaram npen[c-h3BneqeHxe

or

nporoKona Ha KareApeHrf, cbBer

r

yve6xrre

nporpaMr.

75.7L.2027 r.

Ptxoaogrren

HAXHX:

Aoq. A-p Kupnn Cnntnrunea

llpenuc-nsueqeHr.re or 3aceAaHu e
Ha KareApa

or

"Asarurl4.{Ha XIIMI.L

I4

KX"

15.11.2021

IIPOTOKOJI l\e 12

Ha 15.11.2021 r. ce rpoBeAe KopecroHAeurHo 3aceAaHr.re
upes e-rr.reft,rlr) ua Karegpenu, c6Ber xa xare4pa "A Har,vffr4qHa xuMr4rr

(xorraynuraqux
r4

KoM[rortpHa

xuMLtfl".

O6rq crc'rae 12
B gaceAaxr,rero ce BKJrroq[xa 11, orctcrBa B.Ilacxareaa

-

g 6orHu.{Hz

.(uerea pe4
- O6crxgaHe Ha cJreAHr.rre yqe6Hr4 rrporpaMr,r:
Y.{e6Ha nporpaMa

rro us1upaeMata

.q[cqurrrrfiHara ,SeneHd xu.ltun" za

MarucrtpcKa flporpaMa ,,O6yrexuero tto xr.rMr.r,

(t0t0/20);
Y.re6Ha fipotpaMa

B

)rqrrJrr{rre", peAoBHo o6y.{eHrre

no

r.r36r.rpaeMara Ar,rcqu[nunara ,lenefla xuuvun" 3a
Marl,Icrbpcra fiporpaMa ,,O6yvenueto tto xLrMI,r, n yrzlruule", 3aAor{Ho o6y.{eHI,Ie

l0);
Yqe6na nporpaMa rro us6upaeuara AucrlrrrrJrr,ruara ,,3eneua xuaun"
- crequanucrr.r

(5 /01

MarLICTbpCKa EpotpaMa

,,o6yrenueto rro xr,rMr.r., B yqriJII,IuIe", 3agoqno o6rreHr.re

- Hecreqrr€rrrrrcru (5/0/ I 0)

flporparrlure ca rJracyBaHr,r u nprreru c I I uaca ,,aa".

15.t1 .2021

ga

llporoxo,rupa.,r:
osa/

OO

Xunnuqecku Oaky mem
Karespa O P f A H U tI H A X IIN{VI fl

AO
AOrI. A-P BECEJTT4H KMETOB
AEKAH
HA XI4MI,IqECKII OAKYJITET

rry "rrAr{ctrfi xra"nrnAaPcxlr
IIJIOBAI,IB

AOKNAA
or npoQ. a-p I'I;luru IInaHos
pbKoBoAxreJr Kareapa OpraHuuHa

Oruouro: npeaJroxeHlre sa o6crxaane

14

xruur

npI.IeMaHe ua y.re6uu nporpaMl4.

YBAXAEMII AOII. KMETOB,
Br,a npr:xa c r. 4.3 . or llpanula aa pa:pa6ornaue, yrBtpxaaBaHe
yue6ua ,qoxyrr.reHTaul4, B
KoMr,rcru

no yue6ua

1.

fIV

I.{

,,Ilar.rcr.rft Xuneu4apcrn", MolL Aa BHecere

aKryiu}'l3l{paHe Ha

ntn Qarylreruara

.qefiHoc'r sa o6ctxaane u [p[eMaHe yue6uu nporpaMlr Kaloo cJIeABa:

,,EuopraH[rrHa xI4MHt

-

OKC uarzcrr,p, cneuu:ulHocr ,,O6yuenue rro xI4MIas

B

yuuluule", 3aAoqHo o6yueuue, HecneulraJIHcrl4.

2.

,,Euoprauuuua xvurtr-

-

OKC r'aarucrrp, cnelrl4a,'IHocr ,,O6yueuue no xHMI'I,

B

-

OKC Iuanucrrp, cnequaJlHocr ,,O6yveuue no xlIMI'L

B

yuurlrule", 3aAotIHo o6yveuue.

3.

,,Er.ropranuuna xuwLrfl,

yuurlrrqe", peaoBHo o6yveuue.

flpnroxeHue:

yve6uu [porpaMl4 3a Auclrunnl{Hure, rpra 6por.
2. lpenuc-uzstteqeHue or rlporoKoil Ne 335/10.11.2021 r.
1.

C yraxeulre,

[POO. A-P I,UII,IqH I,IBAHOB

Ptxoeodumet xameDPa Opzanuuua xuuw

flpenuc-a:a.reueuue
oT 3aceaaHrre Ha
KaTeApa "OpraHaqHa xrzMr{s"

or

I 1.1 1.2021 r.

Ilpororcon J\i 335
Ha 10.11.2021 r. ce [poBeAe 3aceaaHrre B .rleroBu noDr.(rK Ha KareapeHus cr,Ber na
xare4pa "Oprauuqua xuulrs".
O6trI ctcTas 8, flpucrcruar 8: npo$. a-p Vtllaar I,laauon, AorI. A-p Crera CrarxosaA6erxe, aorl. a-p PyMrHa Eaxarcxa, aou. a-p fhaven AureroB, rJI. ac. a-p CraHuMHp
Mauo.roe, rn. ac. A-p,{ur*lr,rmp EoNzroo, rJr. ac. /t-p fropaan Crperrac(H, rJI. ac. A-p MIrHa
Togopona
Heo6xoar.rlr 6poft :a uoroNurereH us6op 5.
.(neoeu pe4:

l.

Y.ie6HH Btnpocu

flo

r.l

or

aHeBHLL pea

npo$. a-p Vr,fisH Hoauoa npe,uroxl

Aa ce

patue,uar yue6ua

lporpaMri 3a aHcrIE[JruHa:

1.

,,Buoprauuvua xnMltr", Korro rqe ce lr3yqaBa B qerBtprx ceMecrbp or cryaeHTlr
cgc crreqrlzlJlHocr ,,O6y.IeHuero no xI'IMI'IS n yuruuqe" OKC r"rarucmp

-

3aAoqHo

o6yveuue, HecrleulrarIrcrI,I.

2.

,,EuopranuuHa xuvur", l(orro ule ce I'I3yqaBa B BTopu ceMecrtp or cryaeHTl.l

cleqrralrHocr ,,O6yrenne'ro no xItMIu o y'tuauu1e" OKC tuarucrrp

-

clc

3a,4oqHo

o6y.renlte.

3.

xuultr", Korro Iqe ce [3yqaBa B rterBbprl. ceMecrbp or cry.4eHrx
cac cneuuaJrHocr ,,O6yveuuero no xuMuq n yvltlnue" OKC ltaruclap - peaoBHo
,,EuoprauuuHa

o6yueuue.

flpueuaue'ro ua yue6HI.rre nporpaMl'I e B ae.floBl-I nopratK.

Peruesue: KC upe4.nara na <DC:

.{a npueve pa3pa6oreHr,rre yve6uu nporpalru:

1.

,,Buopranuvna xuulr.e", Korro t:qe ce r,r3yr{aBa B qerBbprr,r ceMecTBp or cryAeHTlr
cbc cfleqnaJrnocr ,,O6yveuuero no xr,rMr{, s yqurfiue" OKC rraarxcrrp

-

3aAoqHo

o6freuue, Hecfleqrralrr,rcrr-r.

2.

,,6uoprauuvua xuur,rr", Korro ule ce E3yqaBa B BTopu ceMecrcp or cryaeHTn cbc
cneqrraJrHocr ,,O6fteuuero uo xuMH, n yvuauule" OKC ruarr,rcrrp

-

3aAoqHo

o6yvenue.

3.

,,Br.roprauuvua

xuuur", (otro

lrre ce u3yqaBa B r{erB6prl.I ceMecrbp

c6c clequalrHocr ,,O6yrenuero no xuMr.r,

r yuuluqe"

OKC uarucrrp

o6yveuue.
10.11.2021 r.

rp. fl,ron4an

flporoxonvux:

(rlt.

or cryAeHru

ac. a-p A.

-

peAoBHo
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Тип на курса
Избираем

Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР

Година на обучение
първа

Семестър/ Триместър
II

Брой ECTS кредити
2

Име на лектора
Гл. ас. д-р Евелина Върбанова

1

Учебни резултати за курса
Анотация
Основната цел на курса е студентите да бъдат запознати с планирането, разработването и
управлението на химични процеси по устойчив и природосъобразен начин. Фокус ще бъде
поставен в разбирането на теоритичните основи на зелената химия - намаляване и елиминиране
на използването и създаването на опасни отпадъци, използването на алтернативни разтворители,
източници на енергия и др. Като илюстративен материал са представени множество примери за
практическата реализация на принципите на зелената химия и възможните зелени алтернативи в
съвременните производства.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
 ЩЕ ЗНАЯТ:
 Какво представляват принципите на зелената химия и как да ги интерпретират.
 Метриките за количествена оценка на методите в зелената химия.
 Как да оценят най-ресурсоемките дялове от даден процес или производство.
 ЩЕ МОГАТ:
 Да съпоставят методи и процеси като „зелени“, според утвърдени измерители.
 Критично да анализират устойчивостта на химични реакции и процеси спрямо
принципите на зелената химия.
 Да оптимизират съществуващи в практиката методи и процеси, за да отговарят на
изискванията на зелената химия.
 Да планират и създават методики, съобразени с изискванията за „устойчива и зелена
химия“
 Да интегрират принципите на Зелената химия в собствената си област на дейност.

Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции (10 часа),
 Лабораторни упражнения (20 часа)

Извънаудиторно: 30 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да имат базови знания по основните курсове, изучавани в
бакалавърските програми по химия. Доброто познаване на основни химични теории и принципи,
ще помогне в усвояването на нови знания и съпоставка на класическите методи с тези,
съобразени с принципите на Зелената химия. Студентите трябва да притежават основни умения за
работа в химична лаборатория: да познават и да работят с лабораторна екипировка – епруветки,
колби, цилиндри, пипети, нагревателни уреди.

2

Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма

Съдържание на курса
Курсът по Зелена химия разглежда 12-те принципа на Зелената химия и тяхното
приложение в индустрията и практиката. Включени са дефинирани измерители за оценка на
екологичността на химичните методи и процеси. Посочва се разнообразие от реални примери,
илюстриращи все по-голямото приложение на екологично съобразните методи в съвременните
производства. Поставен е акцент върху основните апекти, определящи методите като „зелени“.
Практическите занятия включват решаване на изчислителни задачи и експериментална
част, в рамките на която студентите разработват задачи под методическото ръководство на
асистента. Студентите изработват серия от упражнения, съобразени с принципите на зелената
химия.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

А/Лекции I част Теоретични основи на Зелената химия
Тема
І. Увод в „Зелената химия“ - предпоставки за възникването на „Зелената химия“ като
отделно направление. История и основи. Дванадесетте принципа на зелената химия от Пол
Анастас – дефиниция, тълкуване и реални примери.
ІІ. Измерители (метрики) на зелената химия Ефективен масов добив (Effective mass yield), Ефективност на въглерод (Carbon efficiency),
Икономия на атоми (Atom economy), Реакционна масова ефективност (Reaction mass
efficiency) и Екологичен фактор (Environmental factor).
III. Безопасни разтворители и реактиви –Употреба на разтворители и влиянието им в
глобален мащаб. Критерии за оценка и избор на разтворителите. Екологични алтернативи.
„Зелени“ методи в пробоподготовката – нови разтворители и ефективност.
Миниатюризация на екстракционните системи.

часове

2

2

2

2

IV. Зелени катализатори в индустрията и практиката. Биокатализа.
V. „Зелени“ източници на енергия и възобновяеми ресурси. Енергийна ефективност в
контекста на Зелената химия.
VI. Отпадъци – съхранение, обезопасяване и изхвърляне на типични отпадъци в
лаборатория. Класификация на опасните вещества.
Общ брой часове

1

1

10

Б/Упражнения

3

I. Занятие

1. QuEChERS метод за разделяне и подготовка на растителни проби за анализ на
пестициди
2. Ултразвукова екстракция
II. Занятие
Микровълново подпомогната киселинна минерализация

5

10

IІІ. Занятие

Микровълново подпомогнат синтез на аспирин и нифедипин

5

Общ брой часове

20

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да усвоят теоретичния материал от темите залегнали в учебната програма.
Форми на текущ контрол: Колоквиум на последно упражнение.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на пробоподготовка и
синтез, в това число: поточна система за деионизирана вода;
нагревателни уреди и водни бани; центрофуги; микровълнова система, UV-вана, вортекс;
 Тегловна лаборатория: 3 бр. аналитични везни (с точност до 10-4 g) и 1 бр. техн. везна.
 Лабораторна стъклария
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал. През
последната седмица на семестъра е планиран колоквиум, който подпомага усвояването на
материала. Резултатът от текущия контрол е база за формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени от практически курс упражнения, провеждан в специално
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения студентите ще
проведат експерименти, съобразени с принципите на „Зелената химия“.
Упражненията по Зелена химия са задължителни. Занятията включват:
 Запознаване с темата на упражнението чрез дискусия
 експериментална част
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на поставената задача.
Упражнението е изпълнено и се заверява, ако експерименталната работа е извършена коректно и
е представен протокол. На всяко упражнение се поставя индивидуална оценка.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, протоколи за упражнения,
както и помощни материали за самостоятелно подготовка по дисциплината) са достъпни
за студентите (след регистрация чрез електронен портал на ПУ https://e-portal.uniplovdiv.bg/account/login/) на интернет страницата на ПУ на адрес: http://students.uni-plovdiv.bg/

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма е включен колоквиум под формата на активен тест с
логически и изчислителни задачи, включващ всички теми от учебната дисциплина. Текущият
контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през
семестъра.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултати от текущ
контрол и оценка от упражнения. Оценката се изчислява по следната формула:
80% от оценката на колоквиум + 20% от средната оценка на упражненията
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се запознаят
с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол) се съхраняват в рамките на 1 година от
датата на провеждане на колоквиума.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
Гл. ас. д-р Евелина Върбанова

.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет / филиал

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Аналитична химия и компютърна химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по химия

Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса

Зелена химия
Код на курса
Тип на курса
Избираем

Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР

Година на обучение
първа

Семестър/ Триместър
II

Брой ECTS кредити
2

Име на лектора
Гл. ас. д-р Евелина Върбанова

1

Учебни резултати за курса
Анотация
Основната цел на курса е студентите да бъдат запознати с планирането, разработването и
управлението на химични процеси по устойчив и природосъобразен начин. Фокус ще бъде
поставен в разбирането на теоритичните основи на зелената химия - намаляване и елиминиране
на използването и създаването на опасни отпадъци, използването на алтернативни разтворители,
източници на енергия и др. Като илюстративен материал са представени множество примери за
практическата реализация на принципите на зелената химия и възможните зелени алтернативи в
съвременните производства.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
 ЩЕ ЗНАЯТ:
 Какво представляват принципите на зелената химия и как да ги интерпретират.
 Метриките за количествена оценка на методите в зелената химия.
 Как да оценят най-ресурсоемките дялове от даден процес или производство.
 ЩЕ МОГАТ:
 Да съпоставят методи и процеси като „зелени“, според утвърдени измерители.
 Критично да анализират устойчивостта на химични реакции и процеси спрямо
принципите на зелената химия.
 Да оптимизират съществуващи в практиката методи и процеси, за да отговарят на
изискванията на зелената химия.
 Да планират и създават методики, съобразени с изискванията за „устойчива и зелена
химия“
 Да интегрират принципите на Зелената химия в собствената си област на дейност.

Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 часа),
 Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да имат базови знания по основните курсове, изучавани в
бакалавърските програми по химия. Доброто познаване на основни химични теории и принципи,
ще помогне в усвояването на нови знания и съпоставка на класическите методи с тези,
съобразени с принципите на Зелената химия. Студентите трябва да притежават основни умения за
работа в химична лаборатория: да познават и да работят с лабораторна екипировка – епруветки,
колби, цилиндри, пипети, нагревателни уреди.

2

Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма

Съдържание на курса
Курсът по Зелена химия разглежда 12-те принципа на Зелената химия и тяхното
приложение в индустрията и практиката. Включени са дефинирани измерители за оценка на
екологичността на химичните методи и процеси. Посочва се разнообразие от реални примери,
илюстриращи все по-голямото приложение на екологично съобразните методи в съвременните
производства. Поставен е акцент върху основните апекти, определящи методите като „зелени“.
Практическите занятия включват решаване на изчислителни задачи и експериментална
част, в рамките на която студентите разработват задачи под методическото ръководство на
асистента. Студентите изработват серия от упражнения, съобразени с принципите на зелената
химия.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

А/Лекции I част Теоретични основи на Зелената химия
Тема

часове

І. Увод в „Зелената химия“ - История и основи. Дванадесетте принципа на зелената химия
от Пол Анастас.
ІІ. Измерители (метрики) на зелената химия Ефективен масов добив (Effective mass yield), Ефективност на въглерод (Carbon efficiency),
Икономия на атоми (Atom economy), Реакционна масова ефективност (Reaction mass
efficiency) и Екологичен фактор (Environmental factor).

1

1

1
III. Безопасни разтворители и реактиви –Употреба на разтворители. Критерии за оценка и
избор на разтворителите. Екологични алтернативи. „Зелени“ методи в пробоподготовката.
IV. Зелени катализатори в индустрията и практиката. Биокатализа.

0.5

V. Отпадъци – съхранение, обезопасяване и изхвърляне на типични отпадъци в
лаборатория. Класификация на опасните вещества.

0.5

VI. „Зелени“ източници на енергия и възобновяеми ресурси. Енергийна ефективност в
контекста на Зелената химия.
Общ брой часове

1

5

Б/Упражнения

3

I. Занятие

1. QuEChERS метод за разделяне и подготовка на растителни проби за анализ на
пестициди
2. Ултразвукова екстракция
II. Занятие
Микровълново подпомогната киселинна минерализация.

5

5

Общ брой часове

10

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва усвоят теоретичния материал от темите залегнали в учебната програма.
Форми на текущ контрол: Колоквиум на последно упражнение.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на пробоподготовка и
синтез, в това число: поточна система за деионизирана вода;
нагревателни уреди и водни бани; центрофуги; микровълнова система, UV-вана, вортекс;
 Тегловна лаборатория: 3 бр. аналитични везни (с точност до 10-4 g) и 1 бр. техн. везна.
 Лабораторна стъклария
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Автор
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ChemChar
Research, Inc
Stanley E. Manahan
Publishers
Green chemistry and the ten
Columbia,
commandments of sustainability
Missouri U.S.A.
James Clark,
Duncan Macquarrie

Година

2021

2006

Handbook of
Green chemistry and technology

Blackwell
publishing

2002

William M. Nelson

Green Solvents for
Chemistry:
Perspectives and Practice

Oxford
university press

2003

Paul Anastas, John Warner

Green chemistry – theory and practice

Oxford
university press

1998

4

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал. През
последната седмица на семестъра е планиран колоквиум, който подпомага усвояването на
материала. Резултатът от текущия контрол е база за формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени от практически курс упражнения, провеждан в специално
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения студентите ще
проведат експерименти, съобразени с принципите на „Зелената химия“.
Упражненията по Зелена химия са задължителни. Занятията включват:
 Запознаване с темата на упражнението чрез дискусия
 експериментална част
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на поставената задача.
Упражнението е изпълнено и се заверява, ако експерименталната работа е извършена коректно и
е представен протокол. На всяко упражнение се поставя индивидуална оценка.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, протоколи за
упражнения, както и помощни материали за самостоятелно подготовка по дисциплината)
са достъпни за студентите (след регистрация чрез електронен портал на ПУ https://e-portal.uniplovdiv.bg/account/login/) на интернет страницата на ПУ на адрес: http://students.uni-plovdiv.bg/

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма е включен колоквиум под формата на активен тест с
логически и изчислителни задачи, включващ всички теми от учебната дисциплина. Текущият
контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през
семестъра.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултати от текущ
контрол и оценка от упражнения. Оценката се изчислява по следната формула:
80% от оценката на колоквиум + 20% от средната оценка на упражненията
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се запознаят
с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол) се съхраняват в рамките на 1 година от
датата на провеждане на колоквиума.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
Гл. ас. д-р Евелина Върбанова
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет / филиал

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Аналитична химия и компютърна химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по химия

Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение - неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса

Зелена химия
Код на курса
Тип на курса
Избираем

Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР

Година на обучение
втора

Семестър/ Триместър
IV

Брой ECTS кредити
2

Име на лектора
Гл. ас. д-р Евелина Върбанова

1

Учебни резултати за курса
Анотация
Основната цел на курса е студентите да бъдат запознати с планирането, разработването и
управлението на химични процеси по устойчив и природосъобразен начин. Фокус ще бъде
поставен в разбирането на теоритичните основи на зелената химия - намаляване и елиминиране
на използването и създаването на опасни отпадъци, използването на алтернативни разтворители,
източници на енергия и др. Като илюстративен материал са представени множество примери за
практическата реализация на принципите на зелената химия и възможните зелени алтернативи в
съвременните производства.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
 ЩЕ ЗНАЯТ:
 Какво представляват принципите на зелената химия и как да ги интерпретират.
 Метриките за количествена оценка на методите в зелената химия.
 Как да оценят най-ресурсоемките дялове от даден процес или производство.
 ЩЕ МОГАТ:
 Да съпоставят методи и процеси като „зелени“, според утвърдени измерители.
 Критично да анализират устойчивостта на химични реакции и процеси спрямо
принципите на зелената химия.
 Да оптимизират съществуващи в практиката методи и процеси, за да отговарят на
изискванията на зелената химия.
 Да планират и създават методики, съобразени с изискванията за „устойчива и зелена
химия“
 Да интегрират принципите на Зелената химия в собствената си област на дейност.

Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 часа),
 Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да имат базови знания по основните химически дисциплини, изучавани
в първата година на обучението им (Обща и неорганична химия, Органична химия, Аналитична
химия и Физикохимия). Доброто познаване на основни химични теории и принципи, ще помогне в
усвояването на нови знания и съпоставка на класическите методи с тези, съобразени с
принципите на Зелената химия. Студентите трябва да притежават основни умения за работа в
химична лаборатория: да познават и да работят с лабораторна екипировка – епруветки, колби,
цилиндри, пипети, нагревателни уреди и други.

2

Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма

Съдържание на курса
Курсът по Зелена химия разглежда 12-те принципа на Зелената химия и тяхното
приложение в индустрията и практиката. Включени са дефинирани измерители за оценка на
екологичността на химичните методи и процеси. Посочва се разнообразие от реални примери,
илюстриращи все по-голямото приложение на екологично съобразните методи в съвременните
производства. Поставен е акцент върху основните апекти, определящи методите като „зелени“.
Практическите занятия включват експериментална част, в рамките на която студентите
разработват задачи под методическото ръководство на асистента. Студентите изработват серия от
упражнения, съобразени с принципите на зелената химия.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

А/Лекции I част Теоретични основи на Зелената химия
Тема

часове

І. Увод в „Зелената химия“ - История и основи. Дванадесетте принципа на зелената химия
от Пол Анастас.
ІІ. Измерители (метрики) на зелената химия Ефективен масов добив (Effective mass yield), Ефективност на въглерод (Carbon efficiency),
Икономия на атоми (Atom economy), Реакционна масова ефективност (Reaction mass
efficiency) и Екологичен фактор (Environmental factor).

1

1

1
III. Безопасни разтворители и реактиви –Употреба на разтворители. Критерии за оценка и
избор на разтворителите. Екологични алтернативи. „Зелени“ методи в пробоподготовката.
IV. Зелени катализатори в индустрията и практиката. Биокатализа.

0.5

V. Отпадъци – съхранение, обезопасяване и изхвърляне на типични отпадъци в
лаборатория. Класификация на опасните вещества.

0.5

VI. „Зелени“ източници на енергия и възобновяеми ресурси. Енергийна ефективност в
контекста на Зелената химия.
Общ брой часове

1

5

Б/Упражнения

3

I. Занятие

1. QuEChERS метод за разделяне и подготовка на растителни проби за анализ на
пестициди
2. Ултразвукова екстракция
II. Занятие
Микровълново подпомогната киселинна минерализация.

5

5

Общ брой часове

10

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва усвоят теоретичния материал от темите залегнали в учебната програма.
Форми на текущ контрол: Колоквиум на последно упражнение.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на пробоподготовка и
синтез, в това число: поточна система за деионизирана вода;
нагревателни уреди и водни бани; центрофуги; микровълнова система, UV-вана, вортекс;
 Тегловна лаборатория: 3 бр. аналитични везни (с точност до 10-4 g) и 1 бр. техн. везна.
 Лабораторна стъклария

Библиография
Автор

Заглавие

Издателство
Свитък лекционен курс - MS PowerPoint - разпечатка и електронна версия
ChemChar
Research, Inc
Stanley E. Manahan
Publishers
Green chemistry and the ten
Columbia,
commandments of sustainability
Missouri U.S.A.
James Clark,
Duncan Macquarrie

Година

2021

2006

Handbook of
Green chemistry and technology

Blackwell
publishing

2002

William M. Nelson

Green Solvents for
Chemistry:
Perspectives and Practice

Oxford
university press

2003

Paul Anastas, John Warner

Green chemistry – theory and practice

Oxford
university press

1998
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал. През
последната седмица на семестъра е планиран колоквиум, който подпомага усвояването на
материала. Резултатът от текущия контрол е база за формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени от практически курс упражнения, провеждан в специално
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения студентите ще
проведат експерименти, съобразени с принципите на „Зелената химия“.
Упражненията по Зелена химия са задължителни. Занятията включват:
 Запознаване с темата на упражнението чрез дискусия
 експериментална част
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на поставената задача.
Упражнението е изпълнено и се заверява, ако експерименталната работа е извършена коректно и
е представен протокол. На всяко упражнение се поставя индивидуална оценка.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, протоколи за
упражнения, както и помощни материали за самостоятелно подготовка по дисциплината)
са достъпни за студентите (след регистрация чрез електронен портал на ПУ https://e-portal.uniplovdiv.bg/account/login/) на интернет страницата на ПУ на адрес: http://students.uni-plovdiv.bg/

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма е включен колоквиум под формата на активен тест с
логически и изчислителни задачи, включващ всички теми от учебната дисциплина. Текущият
контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през
семестъра.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултати от текущ
контрол и оценка от упражнения. Оценката се изчислява по следната формула:
80% от оценката на колоквиум + 20% от средната оценка на упражненията
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се запознаят
с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол) се съхраняват в рамките на 1 година от
датата на провеждане на колоквиума.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
Гл. ас. д-р Евелина Върбанова
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Органична химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Обучението по химия в училище (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Биоорганична химия
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР
Година на обучение
Първа
Семестър
II
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Доц. д-р Стоянка Николова
1

Учебни резултати за курса
АНОТАЦИЯ
По своята структура и съдържание настоящата програма е съобразена с изложения в
съвременните учебници по биоорганична химия учебен материал и е в съгласие с
представите за лекционен курс по дисциплината.
Компетенции
1. Ще знаят:
 Строежа, структурата, свойствата и разпространението на различните представители
на биологичноактивни съединения
 Основните области на приложение на природните биологичноактивни съединения.
 Основните пътища за синтеза им.
2. Ще могат:
 Да изолират и доказват структури на различни природни и биологичноактивни
съединения.
 Да прилагат основните методи за изследване свойствата на природните съединения.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции (10 часа),
 Лабораторни упражнения (20 часа)

Извънаудиторно: 30 ч
 Самостоятелна подготовка
 Самостоятелни задачи по
материали от лекциите и
упражненията
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Студентите трябва успешно да са завършили курса по Органична химия.
 Да са запознати със свойствата на основните класове органични съединения и
областите на тяхното приложение.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за изолиране и анализ на биологично
– активни вещества , в това число: поточна система за деионизирана вода;
нагревателни уреди; индивидуални комплекти за провеждане на титриметричен анализ,
електронни аналитични везни.
 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за експерименти с биологично-активни
вещества
2

 Спектрофотометри 2 бр.
 регулируем електронен инкубатор
Съдържание на курса
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите за
основните природни и биологичноактивни органични съединения. В курса се разглеждат
четирите основни типа съединения в живите организми: протеини, полизахариди, ензими и
нуклеинови киселини. Във всяка една от групите се разглеждат последователно
мономерите, олигомерите и съответните полимери. Обърнато е внимание на химичните
свойства на изучаваните съединения както и на методи за техния синтез. В хода на
упражненията студентите придобиват практически умения и знания за получаване и анализ
на упоменатите по-горе групи от биологично важни съединения. Те също така решават
задачи, които позволяват по-доброто осмисляне на учебния материал.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Биоорганична химия
1

2

3

4

5

Аминокиселини. Класификация. Стереохимия. Киселинно-основни
свойства. Синтез на аминокиселини. Химични свойства на
аминокиселините. Пептиди. Аналози на аминокиселините. Пептиден
синтез.
Белтъци. Равнища на организация в белтъчните молекули. Начини за
определяне на аминокиселинната последователност. Денатурация.
Ренатурация. Примери
Въглехидрати.
Класификация.
Фишерови
проекции
при
въглехидратите.
D,L-система.
Алдотетрози.
Алдопентози.
Алдохексози. Циклични форми на въглехидратите. Фуранозни и
пиранозни форми. Мутаротация. Кетози. Дезоксизахариди.
Аминозахари. Странично разклонени въглехидрати. Гликозиди. Ди- и
полизахариди
Нуклеозиди.
Нуклеотиди.
Нуклеинови
киселини.
ДНК
последователност. Взаимодействия на азотните бази в нуклеиновите
киселини. Реализация на генетичната информация в клетката.
Репликация, транскрипция, транслация. Ензими, участващи в
репликацията на ДНК. Регулация на генната експресия. Генетичен
код. Рибозоми. Етапи в синтеза на белтъка.
Обща характеристика на ензимите. Химична природа. Механизъм на
ензимното действие. Активен център. Индуцирано съответствие.
Абсолютна, групова, стереохимична и широка специфичност на
ензимите. Кинетика на ензимните реакции. Уравнение на МихаелисМентен. Влияние на киселинността върху активността на ензимите.
Общо:

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

10 часа

Б/ Упражнения по Биоорганична химия
Тема
Техника на безопасната работа.
1. БЕЛТЪЦИ И ВЪГЛЕХИДРАТИ

Часове
1

3

1.1 Разделяне на албумини и глобулини въз основа на различната им
разтворимост. Качествени реакции за доказване на аминокиселини и
белтъци.
2.ЕНЗИМИ
2.1 Определяне на диастазна активност
2.2 Определяне активността на аскорбатоксидазата
3. НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
3.1 Изолиране на РНК от хлебни дрожди.
3.2 Изолиране на ДНК от животински черен дроб и кромид лук
Общо:

4

4
4
3
4
20

Библиография
Автор

Заглавие

С. Николова

Lehninger

Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint електронна
версия
Prinicples of biochemistry

Г. Петров

Органична химия

Ангелов, А., Гачев,
Е., Данчева, К., Кръшкова,
А., Николов, Т., Сираков, Л.
И. Пищийски, Т. Иванова

Биохимия за медици и
стоматолози

Ю. А. Овчинников

Биоорганическая химия

Биохимия

Издателство

Година

-

2019

Freeman&Co

2008

УИ “Св. Кл.
Охридски”
УИ “Св. Климент
Охридски”

2006

Унив. Издаделство
на УХТ Пловдив
Просвещение

2006

1995

1987

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал.
Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения
студентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за
извършване на анализ под методическото ръководство на асистентите по Биоорганична
химия.
Упражненията по Биоорганична химия са задължителни. Занятията включват:
 решаване на задачи по прочетения материал
 експериментална част - индивидуални аналитични задачи
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на индивидуалната задача.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат; протоколи за
упражнения; справочници с данни, както и помощни материали за самостоятелно
подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите.

4

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка от работата през семестъра, оценка на
самостоятелните задачи и оценка от изработените упражнения.
Език на преподаване
Български /Английски
Изготвил описанието

Доц. д-р Стоянка Николова .............................................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Органична химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Биоорганична химия
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР
Година на обучение
Първа
Семестър
II
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Доц. д-р Стоянка Николова
1

Учебни резултати за курса
АНОТАЦИЯ
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите от за
основните природни и биологичноактивни органични съединения. Дисциплината
представлява естествено продължение на лекционните курсове по Органична химия и е
максимално съобразена с познанията на студентите по химия.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Строежа, структурата, свойствата и разпространението на различните представители
на биологичноактивни съединения
 Основните области на приложение на природните биологичноактивни съединения.
 Основните пътища за синтеза им.
2. Ще могат:
 Да изолират и доказват структури на различни природни и биологичноактивни
съединения.
 Да прилагат основните методи за изследване свойствата на природните съединения.

Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 часа),
 Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Самостоятелни задачи по материали
от лекциите и упражненията
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Студентите трябва успешно да са завършили курса по Органична химия.
 Да са запознати със свойствата на основните класове органични съединения и
областите на тяхното приложение.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за изолиране и анализ на биологично
– активни вещества , в това число: поточна система за дейонизирана вода;
нагревателни уреди; индивидуални комплекти за провеждане на титриметричен анализ,
електронни аналитични везни.
 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за експерименти с биологично-активни
вещества
 Спектрофотометри 2 бр.
2

 регулируем електронен инкубатор
Съдържание на курса
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите за
основните природни и биологичноактивни органични съединения. В курса се разглеждат
четирите основни типа съединения в живите организми: протеини, полизахариди, ензими и
нуклеинови киселини. Във всяка една от групите се разглеждат последователно
мономерите, олигомерите и съответните полимери. Обърнато е внимание на химичните
свойства на изучаваните съединения както и на методи за техния синтез. В хода на
упражненията студентите придобиват практически умения и знания за получаване и анализ
на упоменатите по-горе групи от биологично важни съединения. Те също така решават
задачи, които позволяват по-доброто осмисляне на учебния материал.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Биоорганична химия
1

2
3

4

5

Аминокиселини. Класификация. Стереохимия. Киселинно-основни
свойства. Синтез на аминокиселини. Химични свойства на
аминокиселините. Пептиди.
Белтъци. Равнища на организация в белтъчните молекули. Начини за
определяне на аминокиселинната последователност.
Въглехидрати.
Класификация.
Фишерови
проекции
при
въглехидратите.
D,L-система.
Алдотетрози.
Алдопентози.
Алдохексози. Циклични форми на въглехидратите. Фуранозни и
пиранозни форми. Мутаротация. Кетози. Дезоксизахариди. Ди- и
полизахариди.
Нуклеозиди.
Нуклеотиди.
Нуклеинови
киселини.
ДНК
последователност. Взаимодействия на азотните бази в нуклеиновите
киселини.
Обща характеристика на ензимите. Химична природа. Механизъм на
ензимното действие. Активен център. Уравнение на МихаелисМентен. Фактори, които влияят върху ензимната активност.

1 час

Общо:

5 часа

1 час
1 час

1 час

1 час

Б/ Упражнения по Биоорганична химия
Тема
Техника на безопасната работа.
1. БЕЛТЪЦИ И ВЪГЛЕХИДРАТИ
1.1 Разделяне на албумини и глобулини въз основа на различната им
разтворимост. Белтъци. Качествени реакции за доказване на аминокиселини и
белтъци.
2.ЕНЗИМИ
2.1 Определяне активността на аскорбатоксидазата
3. НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
4.1 Изолиране на РНК от хлебни дрожди.

Часове
1
3

3
3
3

Общо:

10

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите имат възможност да работят самостоятелно с електронната версия на курса.
Библиография
Автор

Заглавие

С. Николова
Lehninger

Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint електронна версия
Prinicples of biochemistry

Г. Петров

Органична химия

Ангелов, А., Гачев,
Е., Данчева, К.,
Кръшкова, А., Николов,
Т., Сираков, Л.
И. Пищийски, Т.
Иванова
Ю. А. Овчинников

Биохимия за медици и
стоматолози
Биохимия
Биоорганическая химия

Издателство

Година

-

2019

Freeman&Co

2008

УИ “Св. Кл.
Охридски”
УИ “Св. Климент
Охридски”

2006

Унив. Издаделство
на УХТ Пловдив
Просвещение

2006

1995

1987

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал. По време на лекциите се решават и практически задачи.
Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения
студентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за
извършване на анализ под методическото ръководство на преподавателя.
Упражненията по Биоорганична химия са задължителни. Занятията включват:
 експериментална част - индивидуални аналитични задачи
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на индивидуалната задача.
Студентите получават и самостоятелни задачи по време на лекции и упражнения, с
които да помогнат за по-лесно усвояване на учебния материал.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат; протоколи за
упражнения; справочници с данни, както и помощни материали за самостоятелно
подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка от работата през семестъра, оценка на
самостоятелните задачи и оценка от изработените упражнения.
Език на преподаване
4

Български /Английски
Изготвил описанието

Доц. д-р Стоянка Николова .............................................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Органична химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение), неспециалисти

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Биоорганична химия
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР
Година на обучение
Втора
Семестър
IV
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Доц. д-р Стоянка Николова
1

Учебни резултати за курса
АНОТАЦИЯ
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите от за
основните природни и биологичноактивни органични съединения. Дисциплината
представлява естествено продължение на лекционните курсове по Органична химия и е
максимално съобразена с познанията на студентите по химия.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Строежа, структурата, свойствата и разпространението на различните представители
на биологичноактивни съединения
 Основните области на приложение на природните биологичноактивни съединения.
 Основните пътища за синтеза им.
2. Ще могат:
 Да изолират и доказват структури на различни природни и биологичноактивни
съединения.
 Да прилагат основните методи за изследване свойствата на природните съединения.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 часа),
 Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Самостоятелни задачи по
материали от лекциите и
упражненията
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Студентите трябва успешно да са завършили курса по Органична химия.
 Да са запознати със свойствата на основните класове органични съединения и
областите на тяхното приложение.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за изолиране и анализ на биологично
– активни вещества , в това число: поточна система за дейонизирана вода;
нагревателни уреди; индивидуални комплекти за провеждане на титриметричен анализ,
електронни аналитични везни.
 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за експерименти с биологично-активни
вещества
2

 Спектрофотометри 2 бр.
 регулируем електронен инкубатор
Съдържание на курса
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите за
основните природни и биологичноактивни органични съединения. В курса се разглеждат
четирите основни типа съединения в живите организми: протеини, полизахариди, ензими и
нуклеинови киселини. Във всяка една от групите се разглеждат последователно
мономерите, олигомерите и съответните полимери. Обърнато е внимание на химичните
свойства на изучаваните съединения както и на методи за техния синтез. В хода на
упражненията студентите придобиват практически умения и знания за получаване и анализ
на упоменатите по-горе групи от биологично важни съединения. Те също така решават
задачи, които позволяват по-доброто осмисляне на учебния материал.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Биоорганична химия
1

2
3

4

5

Аминокиселини. Класификация. Стереохимия. Киселинно-основни
свойства. Синтез на аминокиселини. Химични свойства на
аминокиселините. Пептиди.
Белтъци. Равнища на организация в белтъчните молекули. Начини за
определяне на аминокиселинната последователност.
Въглехидрати.
Класификация.
Фишерови
проекции
при
въглехидратите.
D,L-система.
Алдотетрози.
Алдопентози.
Алдохексози. Циклични форми на въглехидратите. Фуранозни и
пиранозни форми. Мутаротация. Кетози. Дезоксизахариди. Ди- и
полизахариди.
Нуклеозиди.
Нуклеотиди.
Нуклеинови
киселини.
ДНК
последователност. Взаимодействия на азотните бази в нуклеиновите
киселини.
Обща характеристика на ензимите. Химична природа. Механизъм на
ензимното действие. Активен център. Уравнение на МихаелисМентен. Фактори, които влияят върху ензимната активност.

1 час

Общо:

5 часа

1 час
1 час

1 час

1 час

Б/ Упражнения по Биоорганична химия
Тема
Техника на безопасната работа.
1. БЕЛТЪЦИ И ВЪГЛЕХИДРАТИ
1.1 Разделяне на албумини и глобулини въз основа на различната им
разтворимост. Белтъци. Качествени реакции за доказване на
аминокиселини и белтъци.
2.ЕНЗИМИ
2.1 Определяне активността на аскорбатоксидазата

Часове
1
3

3

3

3. НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
3.1 Изолиране на РНК от хлебни дрожди.
Общо:

3
10

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите имат възможност да работят самостоятелно с електронната версия на курса.
Библиография
Автор

Заглавие

С. Николова

Lehninger

Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint електронна
версия
Prinicples of biochemistry

Г. Петров

Органична химия

Ангелов, А., Гачев,
Биохимия за медици и
Е., Данчева, К.,
стоматолози
Кръшкова, А., Николов,
Т., Сираков, Л.
И. Пищийски, Т.
Биохимия
Иванова
Ю. А. Овчинников

Биоорганическая химия

Издателство

Година

-

2019

Freeman&Co

2008

УИ “Св. Кл.
Охридски”
УИ “Св.
Климент
Охридски”

2006

Унив.
Издаделство на
УХТ Пловдив
Просвещение

2006

1995

1987

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал. По време на лекциите се решават и практически задачи.
Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения
студентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за
извършване на анализ под методическото ръководство на преподавателя.
Упражненията по Биоорганична химия са задължителни. Занятията включват:
 експериментална част - индивидуални аналитични задачи
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на индивидуалната задача.
Студентите получават и самостоятелни задачи по време на лекции и упражнения, с
които да помогнат за по-лесно усвояване на учебния материал.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат; протоколи за
упражнения; справочници с данни, както и помощни материали за самостоятелно
подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите.
Методи и критерии на оценяване

4

Дисциплината приключва с текуща оценка от работата през семестъра, оценка на
самостоятелните задачи и оценка от изработените упражнения.
Език на преподаване
Български /Английски
Изготвил описанието

Доц. д-р Стоянка Николова .............................................
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Резултати
от анкетна карта № 1
за проучване на мненията и предложенията на студентите
относно организацията на учебния процес и административното обслужване в ПУ
в Химически факултет
за 2019/20 учебна година
Анкетна карта №1 е част от системата за оценяване на учебния процес ежегодно.
Това проучване е проведено през 2020 година сред студенти обучаващи се в Химически
факултет в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.
Анкетата е попълнена от 103 студента, разпределени по специалности както следва:

Специалност
Медицинска химия – бакалаври
Анализ и контрол
Компютърна химия
Химия – редовно обучение – бакалаври
Химия – задочно обучение, бакалаври
Медицинска химия – магистри
Учител по химия - магистри
Спектрохимичен анализ
Хранителна химия
Общ брой анкетирани студенти

Анкетирани
студенти
24
7
3
7
10
13
24
6
9
103

% от общия брой
студенти
23,4
6,8
2,9
6,8
9,7
12,6
23,3
5,8
8,7
100,0

Резултати
Проведената анкета със студентите показва, че 96,1% от анкетирани магистри
посещават лекциите, а при бакалаврите този процент е 80,3% (всички лекции и поголямата част), въпреки, че лекциите не са задължителни. Този голям процент се дължи
най-вероятно на онлайн обучението и провеждането на лекциите дистанционно в
сравнение с данните за посещаемост на лекциите (66,4%) от анкетата през 2018/2019 г.
Вижда се, че процентът на посетилите по-малка част от лекциите е много по-висок при
студентите бакалаври (17,6% срещу 3,8% при магистрите). От общо анкетираните няма
студенти, които да не са посетили нито една лекция.

По време на обучението Ви каква част от лекциите
сте посещавали?
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нито една

Отговори
Фиг. 1. Отговори на въпрос „По време на обучението Ви каква част от лекциите сте
посещавали?“
Същата тенденция се наблюдава и при посещаемостта на лабораторните и
семинарните упражнения – 100% посещения (всички упражнения и по-голямата част) при
студентите магистри и 94,1% при студентите бакалаври.
По време на обучението Ви каква част от
упражненията сте посещавали?
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Отговори
Фиг. 2. Отговори на въпрос „По време на обучението Ви каква част от упражненията
сте посещавали?“
Анкетираните студенти посочват следните причини за отсъствие от лекции и
упражнения: 26,5% от бакалаврите и 36,5% от магистрите не посещават занятия, защото
работят по време на обучението си, 8,8% от студентите бакалаври посочват, че лекциите

%

са им безинтересни и затова не ги посещават, 5,9% бакалаври и 11,5% магистри посочват
други причини (ангажименти, болест, пътуване и др.), а 11,5% от анкетираните магистри
изобщо не дават отговор на въпроса. Но все пак около 59% от бакалаврите и 40% от
магистрите са посочили, че са посещавали занятията.
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Фиг. 3. Отговори на въпрос „Ако не сте посещавали редовно занятия, коя е причината
за това?“
Разпределението на анкетираните студенти по успех е представено на фиг. 4.
Голяма част от анкетираните бакалаври са с много добър успех (67,6%), а от
анкетираните магистри с отличен успех (61,5%).
Какъв е Вашият успех от следването до момента?
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Фиг. 4. Отговори на въпрос „Какъв е Вашият успех от следването до момента?“

Всички студенти заявяват, че са запознати с квалификационната характеристика на
специалността си – 82,3% (67,6% да и 14,7% отчасти) при студентите бакалаври и 98,1%
(92,3% да и 5,8% отчасти) при магистрите. Явно квалификационната характеристика
играе основна роля при избора на специалност. Всички студенти (91,2% за бакалаврите и
98% при магистрите) познават учебния план на специалността си и учебните програми на
дисциплините, които изучават (88,2% и съответно 98,1%). Очевидно студентите имат
необходимата предварителна информация за желаната специалност.
Запознати ли сте с: A) Бакалаври
Учебните програми на
дисциплините, които
изучавате
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Фиг. 5. Отговори на въпрос „Запознати ли сте с: Квалификационната характеристика на
специалността; Учебният план, по който се обучавате; Учебните програми на
дисциплините, които изучавате?“
98,1% от анкетираните магистри смятат, че обучението им по отделните
дисциплини допринася за професионалната им подготовка, докато този процент при
бакалаврите е 76,5%. Над 90% от студентите (91,2% бакалаври и 96,2% магистри) смятат,
че обучението по отделните учебни дисциплини допринася и за повишаване на общата им
култура. Не малък е процентът на студентите бакалаври, според които изучаваното по
отделните дисциплини не допринася за професионалната им подготовка (20,6%) и за
повишаване на общата им култура (8,8%).
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Фиг. 6. Отговори на въпросите „Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате,
допринасят за: професионалната Ви подготовка и Повишаване на общата Ви култура“
Според анкетираните магистри, знанията и уменията, усвоени по време на
обучението са актуални и отразяват постиженията на науката (100% - 67,3% - да,
категорично и 32,7% - по-скоро да), както и са ориентирани към потребностите на
практиката ( 94,3% - 61,5% - да, категорично и 32,8% - по-скоро да).
100
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Фиг. 7. Отговори на въпросите „Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по
време на обучението са: Актуални и отразяват постиженията на науката и Актуални
иориентирани към потребностите на практиката“

При студентите бакалаври тези проценти са значително по-ниски – за отразяване на
постиженията на науката са 88,2% (29,4% - да, категорично и 58,8% - по-скоро да) и за
ориентиране към потребностите на практиката (76,5% - 26,5% - да, категорично и 50,0% по-скоро да). Явно във втората степен на обучение знанията, които получават студентите
са по-ориентирани към практиката и отразяват постиженията на науката.
Голяма част от анкетираните студенти смятат, че разписанието, по което се
провежда учебния процес е добро и дава възможност за самостоятелна работа (бакалаври 76,%% - 35,3% - да категорично и 41,2% - по-скоро да; магистри – 92,4% - 63,5% - да
категорично и 28,9% - по-скоро да). Не малък е процентът при анкетираните студенти
бакалаври, за които разписанието е напрегнато и ограничава възможностите за
самостоятелна работа (50% - 20,6% - да категорично и 29,4% - по-скоро да), докато при
магистрите този процент е само 22,4%. Студентите бакалаври смятат, че разписът на
учебните занятие е съобразен по-скоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и
възможностите на студентите и преподавателите (70,6% - 32,4% - да категорично и 38,2%
- по-скоро да), докато според 50,1% от магистрите това не е така (30,8% - по-скоро не и
19,2% - изобщо не).
Разписанието, по което се провежда учебния процес, е:
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Фиг. 8. Отговори на въпросите „Разписанието, по което се провежда учебния процес е: А)
добро и дава възможност за самостоятелна работа; Б) напрегнато и ограничава

възможностите за самостоятелна работа; В) съобразено по-скоро с наличните аудитории и
зали, а не с интересите и възможностите на студентите и преподавателите“
Отлични и много добри са оценките, с които студентите магистри оценяват
административното обслужване в университета по отношение на компетентност/точност,
бързина на обслужването, онлайн административни услуги и като отношение към
студентите (над 57%), докато студентите бакалаври дават отлични и много добри оценки
по отношение на компетентност/точност и като отношение към студентите (около 35%).
Процентът на оценилите по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване
в университета по отношение на компетентност/точност, бързина на обслужването,
работно време, съобразено със заетостта на студентите, онлайн административни услуги и
като отношение към студентите е даден в таблица 1.
Таблица 1. Процент на отговорилите на въпроса „Как бихте оценили по шестобална скала
(от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на:“
Показатели,
Бакалаври
Магистри
% от анкетираните
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
Компетентност/точност
Бързина на обслужването
Работно време, съобразено
със заетостта на
студентите
Онлайн административни
услуги
Като отношение към
студентите

без
отговор
3,9
1,9
25 65,4
13,5 19,2 57,6
3,9

5,9
17,7

8,8
8,8

14,7
23,5

35,3
32,3

35,3
17,7

1,9
1,9

1,9
3,9

17,6

26,5

29,4

8,8

17,7

1,9

15,4 19,2 17,4 44,2

1,9

32,3

11,8

14,7

14,7

26,5

5,8

1,9

9,6

21,2 57,7

3,8

5,9

8,8

17,6

35,3

32,4

1,9

0

3,9

19,2 73,1

1,9

Ниски оценки (3 и 4) са дадени от студентите по показателя - работно време,
съобразено със заетостта на студентите (55,8% за студенти бакалаври и 34,6% за студенти
магистри). Много разнопосочно е мнението на студентите бакалаври по отношение на
онлайн административните услуги – (оценка 2 – 32,3% и оценка 6 – 26,5%).
Средна оценка от анкетираните за административното обслужване в университета
№

Оценка
Б+М
Б
1
Компетентност/точност
5,20
4.90
2
Бързина на обслужването
4,80
4.20
3
Работно време, съобразено със заетостта на студентите
4,40
3.80
4
Онлайн административни услуги
4,60
3.90
5
Като отношение към студентите
5,20
4.80
Б-бакалаври; М – Магистри; Б+М – обща оценка от бакалаври и магистри

М
5.40
5.10
4.80
5.10
5.50

Общата оценка за административното обслужване в университета по показателите
компетентност/точност, бързина на обслужването, онлайн административни услуги и като
отношение към студентите е много добър (5,20, 4,80, 4,60 и 5,20), а оценката по
отношение на работно време, съобразено със заетостта на студентите е добра (4,40).
Оценките, поставени от магистрите са много добри и отлична (като отношение към
студентите)., докато студентите бакалаври дават по-ниски оценки, съответно добри и
много добри. В сравнение с предходната година се забелязва известно повишение на
средноаритметичната оценка на студентите за работата на Учебен отдел по отношение на
компетентност, бързина на обслужването и отношение към студентите (съответно – 4,91,
4,59 и 5,02), независимо от това, че в този период имаше смяна на инспекторката на ХФ.
Поради което и обобщената оценка на студенти от направление Химически науки в
ПУ за административното обслужване стремглаво скача нагоре в периода 2019-2020 г. (от
5,35 до 7,93).

Оценка на студентите за административното обслужване
(извадка от рейтинговата система)

Едно от предложенията на студентите е да се увеличи броя на административните
услуги (кандидатстването за общежитие, получаване на настанителни заповеди,
кандидатстване за стипендии), които могат да бъдат извършвани изцяло онлайн. Смятам,
че поради епидемиологичната обстановка, това тяхно предложение е изпълнено в голяма
степен.
Най-голям е процентът на студентите, участвали в публични лекции, срещи с
представители на науката, бизнеса, културата (61,8% - бакалаври и 46,2% - магистри),
следвани от участието им в научни форуми (41,2% и съответно 28,9%) и проекти на
преподавателски екипи (38,2% и 32,7%). Значително нисък е процентът на участие в
студентски творчески инициативи (32,4% и 26,9%) и програми за обмен на студенти
(29,4% и 21,2%). Едногодишният срок на обучение и задочната форма на обучение на поголяма част от магистърските програми са възможните причини за по-ниския процент на
участието на студентите магистри в изброените прояви.

Публични
лекции,
срещи с
представит
ели на Студентски Програми
науката, творчески за обмен
бизнеса, инициатив
на
културата
и
студенти

Проекти на
преподава
Научни
телските
форуми
екипи

Имали ли сте възможност да участвате в: Публични лекции, срещи с представители
на науката, бизнеса, културата; Студентски творчески инициативи; Програми за обмен
на студенти; Научни форуми; Проекти на преподавателските екипи

да

не

Магистри

32.7

Бакалаври
Магистри

38.2

Бакалаври
Магистри
Бакалаври
Магистри

69.2

41.2

58.8

21.2

76.9

29.4

70.6

26.9

71.2

32.4

67.6

46.2

Бакалаври

0
не отговорил

61.8

28.9

Бакалаври
Магистри

65.4

51.9
61.8

20

38.2

40

%
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80
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Фиг. 9. Отговори на въпросите „Имали ли сте възможност да участвате в: А) Публични
лекции, срещи с представители на науката, бизнеса, културата; Б) Студентски творчески
инициативи; В) Програми за обмен на студенти; Г) Научни форуми; Д) Проекти на
преподавателските екипи“

Значителна част от нашите студенти са запознати с научните изследвания на своите
преподаватели (бакалаври - 32,4% да и 35,2% отчасти и магистри - 34,6% - да и 50% отчасти), както и с научно-изследователската програма на факултета (бакалаври – 26,5%
- да и 35,2% - отчасти и магистри – 21,2% - да и 61,5% - отчасти), но и около 30% от
студентите бакалаври не са запознати с научните изследвания, които се провеждат във
факултета, поради което е добре преподавателите да отделят време за да информират
студентите за тяхната научно-изследователска дейност.

Научните
изследвания на
Вашите
преподаватели

Научноизследователската
програма на
Факултета
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Фиг. 9. Отговори на въпросите „Запознали сте с: А) Научните изследвания на Вашите
преподаватели; Б) Научно-изследователската програма на факултета“

Процентът студенти, отговорили на въпроси по отношение на преподаването в ПУ
„Паисий Хилендарски“ е даден в таблица 2.
Таблица 2. Процент на отговорите на въпроса „Според Вас в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски”:“1. Преподаването е на високо академично ниво; 2. В
университета работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели; 3.
Толерира се творчеството, инициативата, самостоятелното мислене; 4. Уважават се
индивидуалните способности и се насърчава индивидуалното развитие на студентите; 5.
Насърчава се екипната работа

№ Въпроси
Преподаването е на високо
академично ниво
2 В университета работят добре
подготвени и отдадени на
работата си преподаватели
3 Толерира се творчеството,
инициативата,
самостоятелното мислене
4 Уважават се индивидуалните
способности и се насърчава
индивидуалното развитие на
студентите
5. Насърчава се екипната работа
Б-бакалаври; М – Магистри
1

да,
по-скоро да
категорично
М
М
Б
Б

Б

М

Б

М

Без
отговор
М

по-скоро не изобщо не

35.3

65.4

55.9

30.8

8.8

-

-

-

3,8

55.9

78.9

32.4

19.2

11.7

-

-

-

1,9

50

61.6

38.3

34.6

11.7

1.8

-

-

1,9

52.9

65.4

29.4

30.8

17.7

1.9

-

-

1,9

55.9

71.2

35.3

23.1

8.8

1.9

-

1.9

1,9

Процентът на студентите, отговорили с „да, категорично“ и с „по-скоро да“ на
всички въпроси е над 82%. Според студентите преподаването е на високо академично
ниво – 91,2% от студентите бакалаври и 96,2% от студентите магистри са дали
положителни отговори („да, категорично“ и „по-скоро да“), като по-категорични в
отговора са студентите магистри (65,4%). В университета работят добре подготвени и
отдадени на работата си преподаватели според 88,3% от студентите бакалаври и 93,1% от
магистрите. Почти всички от студентите магистри смятат, че по време на обучението им
се толерира творчеството, инициативата, самостоятелното мислене (96,2%), при
бакалаврите този процент е 88,3%. Според 96,2% магистри и 82,3% бакалаври се уважават
индивидуалните способности и се насърчава индивидуалното развитие на студентите, а
над 90% от студентите смятат, че се насърчава и екипната работа. От таблицата се вижда,
че процентът на отговорили на всички поставени въпроси с „да, категорично“ е по-висок
при студентите магистри, в сравнение с това при студентите бакалаври. Процентът на
отговорилите на въпроса „Преподаването е на високо академично ниво“ при студентите
бакалаври е по-висок с отговора „по-скоро да“(55,9%) отколкото с отговора „да,
категорично“ (35,3%). Трябва да се отбележи, че и 17,7% от студентите бакалаври смятат,
че по-скоро не се уважават индивидуалните способности и не се насърчава
индивидуалното развитие на студентите и според около 12,0% от тях, по-скоро не работят
добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели в университета и по-скоро не
се толерира се творчеството, инициативата и самостоятелното мислене. Студентите
желаят получаване на по-бърза обратна връзка относно оценките на изпитите по някои от

дисциплините, но не са посочили точно по кои, както и да има повече практика и повече
възможности за работа в различни фирми.
Заключение
Положителното от резултатите на Анкета 1 е, че голяма част от студентите
посещават занятия (лекции и упражнения), запознати са с квалификационната
характеристика на специалността, учебния план и учебните програми на дисциплините,
които изучават. Обучението им по отделните дисциплини допринася за професионалната
им подготовка и повишаване на общата култура. Отлични и много добри са оценките, с
които студентите магистри оценяват административното обслужване в университета по
отношение на компетентност/точност, бързина на обслужването, онлайн административни
услуги и като отношение към студентите. Според анкетираните учебният процес е много
добре организиран и мнението относно преподаването в Химическия факултет е
положително.
Комисията по качество на Химическия факултет препоръчва:
1. Преподавателите по-активно да информират студентите за тяхната научноизследователската дейност, с цел да се разшири участието на студентите в
научноизследователската работа на факултета и насърчаване на
индивидуалното развитие на студентите.
15.11.2021 год.
Факултетна Комисия по качеството, ХФ,
ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив

РЕЗУЛТАТИ
ОТ АНКЕТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №9)
В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
за 2019/20 учебна година
Анкетна карта №9 е част от системата за оценяване на учебния процес. Това
проучване е проведено през 2020 година сред студенти обучаващи се в Химически
факултет в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.
Анкетата е попълнена от 100 студента, разпределени по специалности както следва:
Анкетирани
студенти
32
5
5
4
4
2
13

% от общия
брой студенти
32
5
5
4
4
2
13

Обучението по химия в училище - магистри
Хранителна химия

24
11

Общ брой анкетирани студенти

100

24
11
100

Специалност
Медицинска химия – бакалаври
Анализ и контрол - бакалаври
Компютърна химия - бакалаври
Химия – редовно обучение – бакалаври
Химия – задочно обучение, бакалаври
Химия с маркетинг - бакалаври
Медицинска химия – магистри

Най-голяма част от анкетираните студенти са с много добър успех (40%), следвани от
студенти с отличен и добър успех.

Успех от следването до момента:
1%

2%

26%

31%

40%

среден

добър

мн. добър

отличен

не отговорил

Фиг. 1. Среден успех от следването на анкетираните студенти.

По-голям е процентът на магистрите с отличен успех (58,3%), докато при студентите
бакалаври по-голяма част от тях са с добър (46,2%) и много добър успех (44,2%).
Процентът на положителното мнение на анкетираните студенти относно
материалната база на Химическия факултет след извършения ремонт на сградата е
значително повишен. Учебните зали и лаборатории са съвременни и са в добро
състояние според 90,4% от бакалаврите и 93,7% от магистрите (с отговор „напълно
съгласен“ и „съгласен във висока степен“). Значително е повишен процентът на
отговора „напълно съгласен“ (67,3% и 72,9%) в сравнение с предходната година, където
само 32,5% са посочили за осигурените условия на работа отговор „определено да“ и
49,6% - отговор „по-скоро да”.
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Фиг. 2. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „Учебните зали и
лаборатории са съвременни и са в добро състояние“
Според голяма част от анкетираните студенти техническото и технологичното
оборудване е съвременно и в добро състояние (73,0% от бакалаврите и 89,6% от
магистрите са с отговори „напълно съгласен“ и „съгласен във висока степен“).
Химическият факултет е оборудван със сравнително модерна и ефективно работеща
апаратура, което е резултат от системните усилия на всички колеги за обновяване и
поддържане на апаратурата, която се използва освен за научноизследователска дейност
и за обучение на студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Студентите бакалаври и
особено магистрите провеждат практически занятия и научни изследвания със
съществуващата модерна и високотехнологична апаратура, което е важна предпоставка
за качествено обучение.
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Фиг. 3. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „Техническото и
технологичното оборудване е съвременно и в добро състояние“
Химическият факултет разполага с добре функционираща собствена
информационна база, съответстваща на специфичните нужди за обучение и научни
изследвания. Поради което голяма част от анкетираните са дали положително мнение
за достъпността на Интернет услугите (69,2% от бакалаврите и 77,1% от магистрите).
Интернет-услугите са достъпни за вас
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Фиг. 4. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „Интернет услугите са
достъпни за вас“

Но все пак около 30% от бакалаврите и около 20% от магистрите са с негативни
отговори („съгласен в известна степен“ и „напълно несъгласен“).
Пловдивският университет и съответно Химическият факултет има достъп до
всички реферативни бази данни, за които е осигурен абонаментен достъп от МОН,
поради което 75% от бакалаврите и 70,9% от магистрите са на мнение, че могат
редовно да използват електронни бази данни, най-вече Scopus и Web of Science.
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Фиг. 5. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „Възможно е редовно да
се ползват електронни бази данни /Scopus, Web of Science, JSTOR и др./“
Мнението на студентите бакалаври по отношение на решението на социалните
условия (стипендии, общежития, стол, почивни бази, здравна служба) е поположително в сравнение с това на студентите магистри. По отношение на стипендиите
положителните отговори дадени от студентите бакалаври са 53,9%, а от магистрите –
50%. Студентите са изказали мнение да се променят условията за кандидатстване за
стипендии, като класирането се осъществява само въз основа на успеха на студентите,
без да се изискват доходи от родители. Именно такова решение бе гласувано на
Академичния съвет на университета през м. октомври. Значително по-висок е
процентът на положителните отговори при студентите бакалаври относно решенията за
общежитията (52,0%) спрямо този на магистрите (33,3%), които най-често не ползват
тази придобивка, това проличава и от високия процент на неотговорилите магистри
(43,8%). Препоръката на някои от анкетираните е, че общежитията трябва да се
обновят, най-вероятно става въпрос за тези, които се ползват от ПУ, но се стопанисват
от други университети. Мнението за студентския стол, почивните бази и здравната
служба следват същата тенденция (за студентите бакалаври процентите на
положителното мнение са съответно 57,7%, 48,1% и 50,0% срещу 45,8%, 35,4% и 33,3%
за студентите магистри). По отношение на тези показатели се забелязват високите

проценти на студентите, дали уклончив положителен отговор „съгласен в известна
степен“, както и на тези не дали отговор на тези въпроси, което явно сочи, че голяма
част от тях не се възползват от тези социални условия. Студентите са изказали мнение,
че студентският стол трябва да се ремонтира, да бъде с добра вентилация и по-висока
хигиена на работа.
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Фиг. 6. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „Социалните условия
/стипендии, общежития, стол, почивни бази, здравна служба/ са добре решени като:
Стипендии; Общежития; Студентски стол; Почивни бази; Здравна служба“
По отношение на условията за спорт, които предоставя материалната база в
Университета мнението на анкетираните бакалаври се разпределя между отговорите
„съгласен в известна степен“ (36,5%) и напълно негативния „напълно несъгласен“
(26,9%) (Фиг.7). При магистрите преобладава положителния отговор „напълно
съгласен“ (29,1%), както и процентът на неотговорилите (25%). В учебните планове на
магистърските програми няма дисциплина спорт, на което се дължи и по-различните
резултати в сравнение с тези на анкетираните бакалаври. Студентите бакалаври

провеждат спорта в зала „Академик“, която се нуждае от ремонт и студентите не са
удовлетворени от условията, при които се провеждат занятията по спорт. Според тях
спортните зали трябва да бъдат по-комфортни и по-добре оборудвани. Това показва, че
трябва да се работи върху подобряването на условията за спорт в университета.
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Фиг. 7. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „В Университета има
добри условия за спорт“
През 2013 г. в Химическия факултет бе създаден химически клуб Драгендорф. В
клуба се осъществяват регулярни срещи на достъпно, популярно, интердисциплинарно
равнище, организирани и информационно обезпечени от доброволен екип от факултета
и с финансовата подкрепа на Студентски съвет. Поради пандемията през тази година
дейността на клуба не е в толкова широк мащаб, както през предходните години. Но
все пак 61,6% от студентите бакалаври и 45,9% от студентите магистри са посочили, че
има добри условия за участие в клубове по интереси. Студентите магистри, поради пократкия курс на обучение нямат големи възможности за участие в клубове, поради
което е и високият процент на неотговорилите (25%).

В Университета има добри условия за участие в клубове по
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Фиг. 8. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „В Университета има
добри условия за участие в клубове по интереси“
Студентите от Химическия факултет, обучаващи се в специалностите от
образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” имат на
разположение Университетска библиотека. В книжния фонд на Библиотеката голяма
част заема химическата литература (вкл. периодични списания, учебници и
монографии, справочна литература, енциклопедии и др). Голяма част от анкетираните
(88,1% с отговори „определено да“ и „по-скоро да“) смятат, че библиотеката разполага
с необходимата литература.
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Фиг. 9. Процентното разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, че
бибилиотеката разполага с необходимата литература?“

Обобщение
Според голяма част от анкетираните студенти материално-техническата база и
социалните условия в университета са на добро ниво. Химическият факултет е изцяло
реновиран и съвременно оборудван, но желанието на студентите е да имат повече
практически часове и по време на упражненията да имат достъп до новата и модерна
апаратура. Мнението на анкетираните студентите бакалаври по отношение на
решението на социалните условия (стипендии, общежития, стол, почивни бази, здравна
служба) в голяма степен е положително, но не е малък и процентът на далите уклончив
положителен отговор и напълно негативен отговор.
Комисията по качество на Химическия факултет препоръчва:
1.
Резултатите по отношение на решението на социалните условия
(стипендии, общежития, стол, почивни бази, здравна служба) и условията за спорт да
бъдат предоставени на Университетската комисия по управление на качеството на
образователният продукт, за да се вземат мерки за подобряване на тези показатели.
2.
Химическият клуб Драгендорф да поднови организирането на срещи и
дискусии при възможност и в електронна среда поради ковид обстановката.

РЕЗУЛТАТИ
ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИ (АНКЕТНА КАРТА №10)
В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
за учебната 2020/21 год.
Анкетирането сред първокурсници, задочно и редовно обучаващи се в Химически
факултет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” (Анкетна карта №10) е
проведено през м. септември и октомври 2021 година. От приетите 78 първокурсници,
анкетата е попълнена от 63 студента (81%). Разпределението на анкетираните по
специалности е както следва:
Анкетирани
студенти
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57,2
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Общ брой анкетирани студенти
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4,8
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Специалност
Медицинска химия
Химичен анализ и контрол на качеството
Химия – редовно обучение
Химия – задочно обучение
Химия с маркетинг

Проведената анкета сред първокурсниците показва, че повечето от студентите
(~51%) са посочили на първо място, че са кандидатствали за специалности в ПУ (32 от
анкетираните 63), а 38 % (24 от анкетираните 63) на първо място са посочили
специалности от медицински университети (София, Пловдив, Плевен и Стара Загора). 23
от анкетираните (~ 37%) са посочили на първо място специалност от професионално
направление 4.2. Химически науки и само 1 (1,6%) от професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по ……. (специалност Химия и английски език). Според
анкетираните 13 са посочили на първо място специалност Медицинска химия, 5 –
специалност Химия, 4 – специалност Химия с маркетинг, 1 – специалност Химичен анализ
и контрол на качеството, в която са били и приети. От кандидатствалите, посочили на
първо място специалности в медицински университети 21 са посочили на второ и
следващо желание специалност Медицинска химия, 1 – Химичен анализ и контрол на
качеството и 2 – педагогическата специалност Химия и английски език. Прави
впечатление, че 8 от приетите в ХФ, кандидатствали за специалности в ПУ на първо място
са желаели специалности от доста различни професионални направления (предучилищна

и начална педагогика, национална сигурност, счетоводство, лингвистика, психология,
финанси, детска и начална педагогика). 3-ма кандидат студенти по първо желание са
кандидатствали в специалности в Нов Български Университет и в Университета по
национално и световно стопанство.
85,7% от анкетираните смятат, че са направили своя избор на специалност поради
интересът им към бъдещата професия, само 9,5% защото са били класирани в тази
специалност, 3,2% по първите две причини и 1,6% - поради други причини (по финансови
и социални причини - дом, семейство).
61,9% от анкетираните студенти са получили информация за специалността, в
която се обучават от страницата на университета/факултета в интернет. На второ и трето
място са посочили „от близки и приятели“ (27%) и от „завършили Пловдивски
университет“ (4,8%). Най-малък брой анкетирани са информирани за специалностите в
ХФ от организирани от факултета срещи или състезания (1,6%), от Facebook (1,6%) и от
други места (1,6%).
Почти всички студенти заявяват, че са запознати с учебния план и
квалификационната характеристика на специалността си – 63,5% „да, напълно“ и 34,9%
„частично“. В сравнение с миналата година се забелязва повишаване на процента на
отговора „да, напълно“ с около 20% (45,1% през 2020 г.) и намаляване на процента на
отговорилите с „частично“ (51,2%). Очевидно кандидатстудентите се интересуват от
това, каква специалност ще завършат и все повече от тях имат необходимата
предварителна информация за желаната специалност.
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Голяма част от анкетираните студенти, приети в ХФ (96,8%) са удовлетворени от
организацията и обслужването по процедурата по кандидатстване и прием – 82,5% „да“ и
14,3% „отчасти“ и само 3,2% са посочили отговор „не“.
66,7% не са посещавали ПУ и в частност ХФ, преди да решат да кандидатстват при
нас, само 33,3% са посещавали университета., т.е инфраструктурата при по-голямата част
не е била определяща при избора на специалност.
Голяма част от анкетираните (71,4%) смятат, че ще срещнат трудност при
овладяването на преподавания материал и само 4,8% с адаптацията към студентския
живот. Доста висок процент 17,5% са посочили, че едновременно работят и учат и ще
имат проблеми със съчетаването на тези две дейности.

Какви трудности очаквате при обучението си в ПУ?
80

71.4

70
60

%

50
40
30
17.5

20
10

4.8

1.6

3.2

1.6

1,2
1. Със
2. С
3. Работя и
сложността на адаптацията
уча
материала
към
едновременно
студентския
Отговори
живот

1,3

без отговор

0

92,0% от анкетираните дават много добра (47,6%) и отлична (44,4%) предварителна
оценка за факултета и нека да си пожелаем тя да се запази и при анкетирането им при
завършването на четиригодишния курс на обучение.
Над 50% от анкетираните на въпроса „Какви са Вашите очаквания“ са посочили да
придобият знания, да завършат успешно и да се реализират в избраната от тях
специалност. Прави впечатление, че малка част от тях все пак са посочили, че имат
желание да участват в различни програми и семинари, организирани от факултета с цел
повишаване на компетентността им по съответната специалност.

През тази учебна година не се проведе нормална кандидатстудентска кампания,
поради Covid пандемията. Проведени бяха 2 състезания онлайн - през м. февруари и м.
април, а през май и юни разчитахме най-вече на платената реклама във Facebook,
проведена от доц. Пл. Ангелов. Въпреки приетото Постановление № 283 на Министерски
съвет от 19.08.2021 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени
специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр.70 от 24
август 2021 г.), т.е студентите, приети във всички специалности на Химическия факултет
през учебната 2021/2022 година се освобождават от такси за целия период на обучението
ХФ запълни само 67% от заявените бройки по специалностите.
Заявени
бройки

Записани
студенти

% изпълнение

Медицинска химия
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Химичен анализ и контрол на качеството
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12
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Химия с маркетинг

8
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Химия и английски език
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33

Общо

115

77

67

Специалност

В заключение може да се каже, че половината от новоприетите студенти (51,0%) са
кандидатствали основно за специалности в ПУ, което е с 15% по-малко в сравнение с
предходната година (66,0%), но с 10 % е увеличен процентът на анкетираните, посочили,
че на първо място са кандидатствали в медицински университет (38% срещу 28%).
Намален е и процентът на посочили на първо място специалност от професионално
направление 4.2. Химически науки (37% срещу 49% от 2020 г.). Тревожен е фактът, че 21
от първоначално записалите се студенти са се отписали, като най-много са от специалност
Медицинска химия (14). Интересът към бъдещата професия е водещ фактор при избора на
специалност и основно информацията за специалността, в която са кандидатствали са
получили от страницата на университета/факултета в интернет.
Въз основа на отчетените резултати комисията по качество на Химическия
факултет препоръчва следното:
1.С помощта на колегите от секцията Методика на обучението по химия да се
организират срещи между ученици от различни училища и най-вече в тези, които имат
профилирана подготовка по химия с преподаватели от ХФ в електронна среда, с цел
представяне на специалностите в ХФ и възможностите за реализация след завършването
им.

2. Активно участие на младите колеги от факултета, на представителите от ХФ в
Студентския съвет и на всички колеги в кампании, рекламиращи специалностите в
Химическия факултет в различни социални мрежи.

8.11.2021 год.
Факултетна Комисия по качеството, ХФ,
ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив

