Предложение
за провеждане на кандидатстудентската кампания през 2022 година
Деканският съвет предлага за обсъждане следните предложения във
връзка с организиране на кандидатстудентската кампания през 2022 година:
1) Да бъде обявен прием за ОКС „бакалавър“, държавна поръчка по
специалности, както следва:
4.2. Химически науки
- Медицинска химия
- Химичен анализ и контрол на качеството
- Химия с маркетинг
- Химия – редовно обучение
- Химия – задочно обучение
1.3. Педагогика на обучението по ...
- Химия и английски език
2) Да се проведе състезание по химия с тест – на 12 февруари 2022 г.
и на 9 април 2022 г., като с оценките от проведените състезания, кандидатстудентите могат да участват в класирането за специалностите в
Химическия факултет;
Предложение за комисия в състав: проф. Г. Антова, гл. ас. д-р Й.
Стефанова, гл. ас. д-р А. Ангелачева
3) Кандидат-студенти могат да участват в класирането за
специалностите в Химическия факултет с оценките от националната
олимпиада и националните състезания по химия през 2022 година.
4) Балообразуването по специалности да е, както следва:
БАЛООБРАЗУВАНЕ
за специалности и форми на обучение в Химическия факултет
ФАКУЛТЕТ/СПЕЦИАЛНОСТ
БАЛООБРАЗУВАНЕ
И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Химически факултет
ОКС

БАЛООБРАЗУВАЩИ
ОЦЕНКИ

 Химия (Р, З)
 Медицинска химия (Р)
Бакалавър  Химия с маркетинг (Р)
 Химичен анализ и контрол на
качеството (Р)

Бакалавър  Химия и английски език (Р)

4xИ+2xО

3xИ1+3хИ2
или
3xИ1+3хO

И: КСИ (Химия или Математика,
или Биология, или Тест със
събеседване по физика, или
Английски език, или Български
език)
или
ДЗИ
(Химия и опазване на
околната среда или Физика и
астрономия, или Математика, или
Биология и здравно образование,
или
Английски
език,
или
Български език и литература)
или
ОС (Химия)
О: Химия и опазване на околната
среда
И1:КСИ (Химия или Математика,
или Биология, или Английски
език, или Български език, или
Тест със събеседване по физика)
или
ДЗИ (Химия и опазване на
околната среда или Физика и
астрономия, или Математика, или
Биология и здравно образование,
или
Английски
език,
или
Български език и литература)
или
ОС (Химия)
И2: КСИ (Английски език)
или
ДЗИ* (Английски език)
О: Английски език
* ДЗИ, положен в периода 2008 – 2021 г.
или през 2022 г. на ниво В2.
ДЗИ, положен през 2022 година на ниво,
по-ниско от В2, се включва със съответен
коефициент на приравняване към ниво В2.

ЛЕГЕНДА
Р – редовно обучение; З – задочно обучение;
И1, И2, И3 – изпити;
КСИ – кандидатстудентски изпит;
ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени:
- в периода от 2008 г. до 2021 г., включително;
- през 2022 г. като задължителни или допълнителни.
О – оценки от:
- дипломата за средно образование от задължителната подготовка – за дипломи, издадени
в периода от 2008 г. до 2021 г., включително;
- дипломата за средно образование – за завършващите средно образование през 2022 г.,
а при липса – от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното
образование.
СО – среден успех от дипломата за средно образование;
СЧЕ – сертификати за владеене на чужд език, които се признават за КСИ по
приравнителна скала за съответния език, обявена в кандидатстудентския справочник, и
са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

ОС – оценки от олимпиади или състезания (международни, национални, регионални,
университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ и признавани от
факултетите за резултат от кандидатстудентски изпит. Правата се ползват от лица, завършващи
средно образование в годината, в която се провеждат олимпиадата или състезанието.
* Забележки:
1. В балообразуването оценките от всички ДЗИ участват с еднакъв коефициент.
2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки от ДЗИ по балообразуващи предмети,
при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната
специалност.
3. В случай че кандидатстващите с оценки от ДЗИ положат и съответните конкурсни изпити, при
образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната
специалност.
4. При успешно полагане на повече от един алтернативен за дадена специалност кандидатстудентски
изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
5. Когато за дадена специалност са посочени повече от един варианти за образуване на състезателния бал,
класирането се извършва въз основа на варианта, формиращ най-висок бал.
6. При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование
(дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена
специалност, за балообразуваща се счита оценката от зрелостния изпит по български език и литература
или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на
компетентностите по български език и литература.

7. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен
предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за
балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
8. Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български
език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, вместо
нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език,
одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Минималното
ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката от успешно положения тест се приравнява
към „отличен“ (6,00) и не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва
в образуването на състезателния бал.

Предложение
за график на поправителната и ликвидационна сесия сесия за
студентите от редовно обучение в Химическия факултет през
учебната 2021/2022 година
По академичен календар за 2021/2022 г.
Зимна сесия – 16.01-13.02.202 г.
Лятна сесия – 30.05-30.06.2022 г.

1) Поправителна сесия I семестър – 12, 13 февруари и 19 и 20 февруари
2022 год.
2) Поправителна сесия II семестър – 1-10 юли 2022 год., като часовете за
провеждане на изпитите се съобразят с графика на редовните
кандидатстудентски изпити.
3) Ликвидационна сесия – 1-15 септември 2022 год.
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ
за специалност БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ за придобиване на
образователно-квалификационна степен Бакалавър и професионална
квалификация “Учител по биология” и “Учител по химия”
I. Строеж на атома
 Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на атома.
 Квантови числа и атомни орбитали. Принципи и правила за изграждане на електронна
обвивка на атома. Начини за изразяване на електронната конфигурация на атомите на
химичните елементи. Основно и възбудено състояние на атома. Съвременни теории за
строежа на атома.
 Атомно ядро. Строеж на атомното ядро. Химичен елемент, масово число, изотопи,
изобари и изотони.
II. Периодична система
 Периодична система на химичните елементи – структура на периодичната система.
Класическа и съвременна формулировка на периодичния закон.
 Връзка между строежа на електронната обвивка на атомите на химичните елементи и
мястото им в периодичната система.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.
Изменение на химичния характер на елементите по групи и периоди.
III. Химични реакции
 Реакции, протичащи без промяна степента на окисление на атомите на химичните
елементи (неутрализационни, хидролизни, утаечни и др. реакции).
 Реакции, протичащи с промяна степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Степен на окисление, окислител, редуктор, окисление и редукция. Видове
окислително-редукционни реакции. Ред на относителната активност на металите (РОАМ).
IV. Комплексни съединения
 Основни характеристики на комплексните съединения – координационно число, вътрешна
и външна координационни сфери, централен атом, лиганди, степен на окисление на
централен атом в координационна единица, хелатообразуване, дентатност на лиганди.
Номенклатура на комплексните съединения. Примери за наименуване на комплексни
съединения, съдържащи: един комплексен анион; един комплексен катион; комплексен
катион и комплексен анион и на неутрални комплексни съединения. Изомерия при
комплексните съединения.
V. Химични свойства на съединенията на s-, p- и d-елементи
 s-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на
съединенията им. Примери.
 p-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на
съединенията им. Примери
 d-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на
съединенията им. Примери.
VI.Теоретични основи и принципи на класическите методи за анализ
 Киселинно-основни равновесия. Протолитна теория. Видове константи. Сила на
протолитите – фактори, от които зависи. Водороден ескпонент - pН. Буферни разтвори и
буферни характеристики. Количествен анализ – протонометрия. Обща характеристика.
Титрувални криви на силни и слаби киселини и основи. Индикатори. Аналитично
приложение.
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 Комплексообразувателни равновесия. Стабилност на комплексите и фактори, от които тя
зависи. Видове стабилитетни константи. Стабилност на комплексите при реални условия,
 - коефициенти и условни константи. Количествен титриметричен анализ –
комплексонометрия. Титрувални криви и металохромни индикатори.
 Окислително-редукционно титруване (Редоксиметрия). Изисквания към реакциите.
Влияние на концентрацията и свойствата на анализираното вещество и титранта върху
еквивалентната част на титрувалната крива. Принцип на действие на редокс-индикаторите.
Перманганометрия и йодометрия - стандартни разтвори, особености и приложение.
VII. Инструментален анализ
 Атомна спектрометрия. Принципи на атомно-абсорбционни и атомно-емисионни
спектрални методи. Аналитични характеристики на методите.
 Вибрационни спектрални методи. Принципи на инфрачервената и Раман спектроскопия.
Характеристични трептения. Приложения.
 Електронна абсорбционна спектроскопия: принцип на метода, хромофори и ауксохроми.
Влияние на спрежението. Области на приложение на метода.
 Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) - принцип. Химично отместване и спин-спиново
взаимодействие в ЯМР.
VIII. Термохимия
 Първи термодинамичен принцип. Топлина и работа. Топлинни ефекти на
физикохимичните процеси, протичащи при V=const и/или P=const. Закон на Хес - следствия
Изчисляване топлинните ефекти на физикохимичните процеси. Стандартни топлини на
образуване и стандартни топлини на изгаряне. Топлини на разтваряне. Закон на Кирхоф.
 Втори термодинамичен принцип – формулировки, КПД на топлинна машина. Ентропия.
Изчисляване на ентропията.
IX.Термодинамични потенциали. Химично равновесие
 Изохорно-изотермичен потенциал (енергия на Хелмхолц) и изобарно-изотермичен
потенциал (енергия на Гибс).
 Изменение на термодинамичните потенциали (∆F и ∆G) – критерии за определяне
посоката на химичните процеси и условията за установяване на термодинамично
равновесие в неизолирани системи.
 Химичен потенциал - въвеждане и физичен смисъл. Химичен потенциал на чисто
вещество и вещество в смес.
 Равновесно състояние. Химична променлива. Характерни особености на химичното
равновесие. Закон за действие на масите. Изразяване на равновесната константа. Връзка
между Кс, Кр и Кх.
 Реакционна изотерма на Вант-Хоф – приложение. Влияние на температурата върху
равновесната константа. Уравнение на реакционната изобара (изохора) на Вант Хоф –
приложение.
 Фазови равновесия. Правило на Гибс за Фазите. Еднокомпонентни системи – фазова
диаграма на водата. Уравнение на Клапейрон – Клаузиус – приложение.
X.Разтвори на неелектролити
 Равновесие течност – пари. Парно налягане.
 Колигативни свойства на разтворите. Ебулиоскопско и криоскопско определяне на
молекулната маса на нелетливо вещество.
 Равновесие течност – газ. Закон на Хенри.
 Реални разтвори – положителни и отрицателни отклонения от идеалното състояние.
XI. Химична кинетика
 Основни кинетични величини: скорост, скоростна константа, молекулност и порядък на
химичните реакции. Механизъм на химична реакция. Основни уравнения в теориите на
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химичната кинетика – теория на ударите и теория на преходното състояние (активния
комплекс).
 Кинетични уравнения на реакции от първи и втори порядък. Методи за определяне
порядъка на химичната реакция.
 Температурна зависимост на скоростта на химичните реакции. Уравнение на Арениус
(извод, тълкуване, приложение). Активираща енергия – дефиниране и опитно определяне.
 Катализа. Обща характеристика, специфични особености на катализата и катализаторите.
Активиране на хомогенно и хетерогенно каталитичните реакции.
 Ензимна катализа – уравнение на Михаелис – Ментен. Определяне на константите в него.
XII.Електрохимия
 Електропроводимост на разтвори на електролити - специфична и еквивалентна
електропроводимост. Закони на Колрауш. Преносни числа.
 Електохимична клетка - галваничен елемент и електролизна клетка. Електрохимични
реакции на фазовата граница проводник от първи род – проводник от втори род.
 Електродвижещо напрежение (ЕДН) на галваничен елемент. Връзка на ЕДН с други
величини.
 Електроден потенциал - равновесен, абсолютен, относителен, стандартен. Уравнение на
Нернст. Намиране на Нернстовите потенциали. Определяне посоката на окислителноредукционните процеси.
 Видове електроди – електроди от І-ви и ІІ-ри род, редокс електроди - приложение.
 Акумулатори и батерии. Оловен акумулатор.
 Електролизни процеси. Закони на Фарадей за електролизата.
XIII.Строеж на органичните съединения
 Структурна теория. Изомерия: конституционна, конфигурационна и конформационна.
 Стереохимични формули и номенклатури - проекционни формули на Фишер и Нюман;
R,S - и D, L – номенклатура.
 Хиралност и оптична активност. Енантиомерия при съединения с един асиметричен
въглероден атом. σ - диастереоизомерия при съединения с два асиметрични въглеродни
атома. π - диастереоизомерия (геометрична изомерия при алкени).
XIV. Въглеводороди
 Алкани. Структура и изомерия. Химични свойства – реакции на халогениране. Механизъм
на радикаловите заместителни реакции. Методи за получаване на алкани.
 Ненаситени въглеводороди – алкени и алкини. Структура и реактивоспособност. Реакции
на електрофилно присъединяване: на халогени, на халогеноводороди, на вода. СНкиселинни свойства на алкините. Окисление на алкени. Методи за получаване на
ненаситени въглеводороди.
 Ароматни въглеводороди. Структура на бензена. Критерии за ароматност – правило на
Хюкел. Механизъм на електрофилни заместителни реакции: халогениране, нитриране,
сулфониране, алкилиране и ацилиране. Ориентиращ ефект на заместителите при
реакциите на електрофилно заместване.
XV. Халогенопроизводни на въглеводородите
 Класификация, номенклатура и изомерия при халогенопроизводните. Химични свойства:
реакции на нуклеофилно заместване и елиминиране. Методи за получаване на
халогенопроизводни.
XVI. Хидроксилни производни на въглеводородите
 Структура и сравнителна реактивоспособност на алкохоли и феноли. Киселинно-основни
свойства. Реакции на заместване и елиминиране. Получаване на естери на неорганични и
органични киселини. Окисление до карбонилни съединения и карбоксилни киселини.
Методи за получаване на хидроксилни производни.
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XVII. Карбонилни съединения
 Алдехиди и кетони. Структура и реактивоспособност. Реакции на нуклеофилно
присъединяване към карбонилна група – взаимодействие с вода, амоняк, алкохоли, амини,
циановодород и гринярови реактиви.
 Реакции при -С-атом спрямо карбонилната група – алдолна кондензация, реакция на
Каницаро. Редукция и окисление на карбонилни съединения. Методи за получаване.
XVIII. Карбоксилни киселини
 Мастни и ароматни карбоксилни киселини. Структура и реактивоспособност. Киселинни
свойства. Реактивоспособност на карбоксилната група - механизъм на реакциите на ацилно
нуклеофилно заместване за получаване на анхидриди, естери и амиди. Реакции на
декарбоксилиране. Методи за получаване. Функционални производни на карбоксилните
киселини - киселинни халогениди и анхидриди, амиди и естери. Сравнение на реакционната
способност на функционалните производни на карбоксилните киселини. Методи за
получаване.
XIX. Органични съединения на азота
 Амини - структура и реактивоспособност. Основност на алифатни и ароматни амини.
Реакции на алкилиране и ацилиране. Образуване и химични свойства на диазониеви соли.
Методи за получаване на амини.
XX. Химични технологии
 Производство на сярна киселина. Суровини. Методи. Физикохимични основи на
контактния метод. Двустепенна конверсия. Химична, принципна и технологична схема.
 Производство на амоняк. Суровини. Физикохимични основи на процесите. Химична,
принципна и технологична схема.
 Получаване на метали. Производство на цинк по хидрометалургичния метод и на мед по
пирометалургичния метод. Суровини. Химична, принципна и технологична схема.
 Производство и преработка на хранителни продукти. Производство на захар – структура,
суровини и получаване на захар. Производство на растителни и животински мазнини – чрез
пресуване, чрез екстракция, добиване на животински мазнини. Преработка на мазнините –
рафинация, производство на хидрогенирани мазнини.
 Производство и преработка на технически продукти. Производство и преработка на
целулоза – структура, суровини и методи за добиване на целулоза от дървесина.
 Добиване и преработка на горива. Физични методи за преработка на нефт – атмосферновакуумна дестилация. Химични методи за преработка на нефта – термичен и каталитичен
крекинг. Пречистване (рафинация) на нефтопродуктите.
XXI. Организация и управление на обучението по химия
 Цели и очаквани резултати от обучението по химия в средното училище
 Методи на обучението по химия – характеристика и класификация. Критерии за избор на
методи на обучението по химия.
 Учебен химичен експеримент – характеристика и видове. Изисквания към
демонстрационния и към лабораторния химичен експеримент.
 Учебни задачи по химия – класификация, значение и място в обучението по химия
XXII. Проблеми на преподаването в училищния курс по химия
 Химичен език – същност и значение. Методически проблеми при формиране на умения у
учениците за ползване на химичния език.
 Химични понятия – формиране и развитие на понятията химичен елемент, вещество и
химична реакция в курса по Човекът и природата (5.-6. клас) и по Химия и опазване на
околната среда (7.-12. клас).
 Закони и теории в обучението по химия – методически проблеми при изучаването им.
Периодичен закон – цели и съдържание на учебния материал. Теория за електролитната
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дисоциация – цели и съдържание на учебния материал. Теории за строежа на атома и за
химичните връзки – цели и съдържание на учебния материал.
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ
за специалност ХИМИЯ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за придобиване на
образователно-квалификационна степен Бакалавър и професионална
квалификация “Учител по химия“ и “Учител по английски език”
I. Строеж на атома
 Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на атома.
 Квантови числа и атомни орбитали. Принципи и правила за изграждане на електронна
обвивка на атома. Начини за изразяване на електронната конфигурация на атомите на
химичните елементи. Основно и възбудено състояние на атома. Съвременни теории за
строежа на атома.
 Атомно ядро. Строеж на атомното ядро. Химичен елемент, масово число, изотопи,
изобари и изотони.
II. Периодична система
 Периодична система на химичните елементи – структура на периодичната система.
Класическа и съвременна формулировка на периодичния закон.
 Връзка между строежа на електронната обвивка на атомите на химичните елементи и
мястото им в периодичната система.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.
Изменение на химичния характер на елементите по групи и периоди.
III. Химични реакции
 Реакции, протичащи без промяна степента на окисление на атомите на химичните
елементи (неутрализационни, хидролизни, утаечни и др. реакции).
 Реакции, протичащи с промяна степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Степен на окисление, окислител, редуктор, окисление и редукция. Видове
окислително-редукционни реакции. Ред на относителната активност на металите (РОАМ).
IV. Комплексни съединения
 Основни характеристики на комплексните съединения – координационно число, вътрешна
и външна координационни сфери, централен атом, лиганди, степен на окисление на
централен атом в координационна единица, хелатообразуване, дентатност на лиганди.
Номенклатура на комплексните съединения. Примери за наименуване на комплексни
съединения, съдържащи: един комплексен анион; един комплексен катион; комплексен
катион и комплексен анион и на неутрални комплексни съединения. Изомерия при
комплексните съединения.
V. Химични свойства на съединенията на s-, p- и d-елементи
 s-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на
съединенията им. Примери.
 p-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на
съединенията им. Примери
 d-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на
съединенията им. Примери.
VI.Теоретични основи и принципи на класическите методи за анализ
 Киселинно-основни равновесия. Протолитна теория. Видове константи. Сила на
протолитите – фактори, от които зависи. Водороден ескпонент - pН. Буферни разтвори и
буферни характеристики. Количествен анализ – протонометрия. Обща характеристика.
Титрувални криви на силни и слаби киселини и основи. Индикатори. Аналитично
приложение.
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 Комплексообразувателни равновесия. Стабилност на комплексите и фактори, от които тя
зависи. Видове стабилитетни константи. Стабилност на комплексите при реални условия,
 - коефициенти и условни константи. Количествен титриметричен анализ –
комплексонометрия. Титрувални криви и металохромни индикатори.
 Окислително-редукционно титруване (Редоксиметрия). Изисквания към реакциите.
Влияние на концентрацията и свойствата на анализираното вещество и титранта върху
еквивалентната част на титрувалната крива. Принцип на действие на редокс-индикаторите.
Перманганометрия и йодометрия - стандартни разтвори, особености и приложение.
VII. Инструментален анализ
 Атомна спектрометрия. Принципи на атомно-абсорбционни и атомно-емисионни
спектрални методи. Аналитични характеристики на методите.
 Вибрационни спектрални методи. Принципи на инфрачервената и Раман спектроскопия.
Характеристични трептения. Приложения.
 Електронна абсорбционна спектроскопия: принцип на метода, хромофори и ауксохроми.
Влияние на спрежението. Области на приложение на метода.
 Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) - принцип. Химично отместване и спин-спиново
взаимодействие в ЯМР.
VIII. Термохимия
 Първи термодинамичен принцип. Топлина и работа. Топлинни ефекти на
физикохимичните процеси, протичащи при V=const и/или P=const. Закон на Хес - следствия
Изчисляване топлинните ефекти на физикохимичните процеси. Стандартни топлини на
образуване и стандартни топлини на изгаряне. Топлини на разтваряне. Закон на Кирхоф.
 Втори термодинамичен принцип – формулировки, КПД на топлинна машина. Ентропия.
Изчисляване на ентропията.
IX.Термодинамични потенциали. Химично равновесие
 Изохорно-изотермичен потенциал (енергия на Хелмхолц) и изобарно-изотермичен
потенциал (енергия на Гибс).
 Изменение на термодинамичните потенциали (∆F и ∆G) – критерии за определяне
посоката на химичните процеси и условията за установяване на термодинамично
равновесие в неизолирани системи.
 Химичен потенциал - въвеждане и физичен смисъл. Химичен потенциал на чисто
вещество и вещество в смес.
 Равновесно състояние. Химична променлива. Характерни особености на химичното
равновесие. Закон за действие на масите. Изразяване на равновесната константа. Връзка
между Кс, Кр и Кх.
 Реакционна изотерма на Вант-Хоф – приложение. Влияние на температурата върху
равновесната константа. Уравнение на реакционната изобара (изохора) на Вант Хоф –
приложение.
 Фазови равновесия. Правило на Гибс за Фазите. Еднокомпонентни системи – фазова
диаграма на водата. Уравнение на Клапейрон – Клаузиус – приложение.
X.Разтвори на неелектролити
 Равновесие течност – пари. Парно налягане.
 Колигативни свойства на разтворите. Ебулиоскопско и криоскопско определяне на
молекулната маса на нелетливо вещество.
 Равновесие течност – газ. Закон на Хенри.
 Реални разтвори – положителни и отрицателни отклонения от идеалното състояние.
XI. Химична кинетика
 Основни кинетични величини: скорост, скоростна константа, молекулност и порядък на
химичните реакции. Механизъм на химична реакция. Основни уравнения в теориите на
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химичната кинетика – теория на ударите и теория на преходното състояние (активния
комплекс).
 Кинетични уравнения на реакции от първи и втори порядък. Методи за определяне
порядъка на химичната реакция.
 Температурна зависимост на скоростта на химичните реакции. Уравнение на Арениус
(извод, тълкуване, приложение). Активираща енергия – дефиниране и опитно определяне.
 Катализа. Обща характеристика, специфични особености на катализата и катализаторите.
Активиране на хомогенно и хетерогенно каталитичните реакции.
 Ензимна катализа – уравнение на Михаелис – Ментен. Определяне на константите в него.
XII.Електрохимия
 Електропроводимост на разтвори на електролити - специфична и еквивалентна
електропроводимост. Закони на Колрауш. Преносни числа.
 Електохимична клетка - галваничен елемент и електролизна клетка. Електрохимични
реакции на фазовата граница проводник от първи род – проводник от втори род.
 Електродвижещо напрежение (ЕДН) на галваничен елемент. Връзка на ЕДН с други
величини.
 Електроден потенциал - равновесен, абсолютен, относителен, стандартен. Уравнение на
Нернст. Намиране на Нернстовите потенциали. Определяне посоката на окислителноредукционните процеси.
 Видове електроди – електроди от І-ви и ІІ-ри род, редокс електроди - приложение.
 Акумулатори и батерии. Оловен акумулатор.
 Електролизни процеси. Закони на Фарадей за електролизата.
XIII.Строеж на органичните съединения
 Структурна теория. Изомерия: конституционна, конфигурационна и конформационна.
 Стереохимични формули и номенклатури - проекционни формули на Фишер и Нюман;
R,S - и D, L – номенклатура.
 Хиралност и оптична активност. Енантиомерия при съединения с един асиметричен
въглероден атом. σ - диастереоизомерия при съединения с два асиметрични въглеродни
атома. π - диастереоизомерия (геометрична изомерия при алкени).
XIV. Въглеводороди
 Алкани. Структура и изомерия. Химични свойства – реакции на халогениране. Механизъм
на радикаловите заместителни реакции. Методи за получаване на алкани.
 Ненаситени въглеводороди – алкени и алкини. Структура и реактивоспособност. Реакции
на електрофилно присъединяване: на халогени, на халогеноводороди, на вода. СНкиселинни свойства на алкините. Окисление на алкени. Методи за получаване на
ненаситени въглеводороди.
 Ароматни въглеводороди. Структура на бензена. Критерии за ароматност – правило на
Хюкел. Механизъм на електрофилни заместителни реакции: халогениране, нитриране,
сулфониране, алкилиране и ацилиране. Ориентиращ ефект на заместителите при
реакциите на електрофилно заместване.
XV. Халогенопроизводни на въглеводородите
 Класификация, номенклатура и изомерия при халогенопроизводните. Химични свойства:
реакции на нуклеофилно заместване и елиминиране. Методи за получаване на
халогенопроизводни.
XVI. Хидроксилни производни на въглеводородите
 Структура и сравнителна реактивоспособност на алкохоли и феноли. Киселинно-основни
свойства. Реакции на заместване и елиминиране. Получаване на естери на неорганични и
органични киселини. Окисление до карбонилни съединения и карбоксилни киселини.
Методи за получаване на хидроксилни производни.
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XVII. Карбонилни съединения
 Алдехиди и кетони. Структура и реактивоспособност. Реакции на нуклеофилно
присъединяване към карбонилна група – взаимодействие с вода, амоняк, алкохоли, амини,
циановодород и гринярови реактиви.
 Реакции при -С-атом спрямо карбонилната група – алдолна кондензация, реакция на
Каницаро. Редукция и окисление на карбонилни съединения. Методи за получаване.
XVIII. Карбоксилни киселини
 Мастни и ароматни карбоксилни киселини. Структура и реактивоспособност. Киселинни
свойства. Реактивоспособност на карбоксилната група - механизъм на реакциите на ацилно
нуклеофилно заместване за получаване на анхидриди, естери и амиди. Реакции на
декарбоксилиране. Методи за получаване. Функционални производни на карбоксилните
киселини - киселинни халогениди и анхидриди, амиди и естери. Сравнение на реакционната
способност на функционалните производни на карбоксилните киселини. Методи за
получаване.
XIX. Органични съединения на азота
 Амини - структура и реактивоспособност. Основност на алифатни и ароматни амини.
Реакции на алкилиране и ацилиране. Образуване и химични свойства на диазониеви соли.
Методи за получаване на амини.
XX. Химични технологии
 Производство на сярна киселина. Суровини. Методи. Физикохимични основи на
контактния метод. Двустепенна конверсия. Химична, принципна и технологична схема.
 Производство на амоняк. Суровини. Физикохимични основи на процесите. Химична,
принципна и технологична схема.
 Получаване на метали. Производство на цинк по хидрометалургичния метод и на мед по
пирометалургичния метод. Суровини. Химична, принципна и технологична схема.
 Производство и преработка на хранителни продукти. Производство на захар – структура,
суровини и получаване на захар. Производство на растителни и животински мазнини – чрез
пресуване, чрез екстракция, добиване на животински мазнини. Преработка на мазнините –
рафинация, производство на хидрогенирани мазнини.
 Производство и преработка на технически продукти. Производство и преработка на
целулоза – структура, суровини и методи за добиване на целулоза от дървесина.
 Добиване и преработка на горива. Физични методи за преработка на нефт – атмосферновакуумна дестилация. Химични методи за преработка на нефта – термичен и каталитичен
крекинг. Пречистване (рафинация) на нефтопродуктите.
XXI. Организация и управление на обучението по химия
 Цели и очаквани резултати от обучението по химия в средното училище
 Методи на обучението по химия – характеристика и класификация. Критерии за избор на
методи на обучението по химия.
 Учебен химичен експеримент – характеристика и видове. Изисквания към
демонстрационния и към лабораторния химичен експеримент.
 Учебни задачи по химия – класификация, значение и място в обучението по химия
XXII. Проблеми на преподаването в училищния курс по химия
 Химичен език – същност и значение. Методически проблеми при формиране на умения у
учениците за ползване на химичния език.
 Химични понятия – формиране и развитие на понятията химичен елемент, вещество и
химична реакция в курса по Човекът и природата (5.-6. клас) и по Химия и опазване на
околната среда (7.-12. клас).
 Закони и теории в обучението по химия – методически проблеми при изучаването им.
Периодичен закон – цели и съдържание на учебния материал. Теория за електролитната
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дисоциация – цели и съдържание на учебния материал. Теории за строежа на атома и за
химичните връзки – цели и съдържание на учебния материал.
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№

Дисциплина

Аудиторна заетост
л/с/у

Форма на контрол

I семестър
1.

Основи на химията

20 / 0 / 30

Изпит

2.

Неорганична химия

20 / 0 / 30

Изпит

3.

Органична химия

40 / 0 / 60

Изпит

4.

Аналитична химия

20 / 0 / 30

Изпит

5.

Физикохимия

30 / 0 / 30

Изпит

6.

Химия и опазване на околната среда

20 /0/ 20

Изпит

Общо за I семестър

150 / 0 / 200

II семестър
6.

Методика на обучението по химия

30 / 0 / 15

Изпит

7.

Информационни и комуникационни
технологии в обучението и работа в дигитална
среда
Методика и техника на учебния химичен
експеримент

5 / 0 / 10

Текуща оценка

0 / 0 / 15

Текуща оценка

9.

Приобщаващо образование

15 / 0 / 0

Изпит

10.

15 / 10 / 0

Изпит

11.

Компетентностен подход
образовението
Избираема дисциплина 1.1.

5 / 0 / 10

Текуща оценка

12.

Избираема дисциплина 1.2.

5 / 0 / 10

Текуща оценка

13.

Хоспитиране

0 / 0 / 15

Текуща оценка

14.

Текуща педагогическа практика

0 / 0 / 30

Текуща оценка

15.

Избираема дисциплина 2.1.

5 / 0 / 10

Текуща оценка

16.

Избираема дисциплина 2.2.

5 / 0 / 10

Текуща оценка

17.

Факултативна дисциплина

10 / 0 / 0

Текуща оценка

18.

Стажантска практика

0 / 0 / 45

Текуща оценка

8.

и

иновации

в

Общо за II семестър:
Общо хорариум от курса на обучение:

95/ 10 / 170
245 / 10 / 370

Обучението завършва с държавен (практико-приложен) изпит и Държавен писмен изпит
съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация „учител" (изм. и доп. от 05.02.2021 г.)

Студентите избират по 2 учебни дисциплини от 1 група и 2 група и 1
факултативна дисциплина
Избираеми дисциплини от 1 група (Избираеми дисциплини 1.1 и 1.2) - педагогически,
психологически, образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини
Психология на личността
Психология на общуването
Гражданско образование
Здравно и екологично и образование
Разработване на уроци за обучение в електронна среда
Управление на взаимоотношенията в образователна среда
Комуникативни умения в образователна среда
Избираеми дисциплини от 2 група (Избираеми дисциплини
интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини
Учебни задачи в курса по химия в СУ
Съвременни образователни технологии в обучението по природни науки
Метод на проектите в обучението
Оценяване в образованието
Химия на полимерите
Бионеорганична химия
Биоорганична химия
Факултативна дисциплина
История на химията
Методология и методи на педагогическите изследвания
Химия и общество

2.1

и

2.2)

-

flo flexaxa xa XO
npr l-lY "l-lauo,r XraexgaPcxr"
TyK

AOKNAA
or Aoq. A-p Krpra Cutvtrrunea
P'bKoBoAhren Ha KareApa "Axaantrqxa xHMhfl tl xorunrcrupxa xrtrNn"
Ygaxaerur r-s Aexax,

"Axaartuqxa xAMnA A xoMnorbpHa
xuttna", npooeAeHo Ha 12.LO,2O27 r., 6e o6c'u4exo npeAroxeHxe 3a npoMnHa Ha
p-b(oBoAhTe/tn Ha Mar[cTbpcKa nporpaMa cneKTpoxhMt4,leH aHaIh3. Heo6xo4nnnocrra or
npoMsHa ce Ha/tara or Qaxra, qe npe3 tt. Ma 2O2!, nopaAh HaB'bpmBaHe Ha neHC oHHa
Bb3pacr, 6eecpovxoro rpyAoBo npaBoorHoueHhe Ha Hacrolulhn pbxoBoAlre/l Ha
MarhcTbpcKara nporpaMa Aoq. A-p Broaera Cre$anoaa 6e rpaxcQoptvu,tpaHo B cpoqHo
TaKoBa no cMr4cbra xa,ar. 68, an. 1, r, 1or KT, s'bs Bpb3xa c naparpaQ 11 or 3BO, 3a cpoK or
eAHa roAhHa. CleA O6ctx4aHe B KaqeCTBoTo Ha HOB p'bKOBoAhTen Ha M[l CnexrpOxt'ttvtrlvex
Ha aace4axue xa Kare4pexna

ctBer

Ha KareApa

auanra 6e us6pax (8 raaca,,za"l Aoq. A-p Kr4pxn KocroB CrMhrqheB.

Monn OC Ha XO Aa yrBbpAx r436opa Ha Aoq'A-p Kt4pxn Cr4MhrqxeB 3a pbxoBoAfiren
xa Marrcrtpcxa nporpaMa CneKTpoxhMxqeH aHarli3.

flprraram

15.10.2021 r.

npen hc-h3B,neqeHt,te

or nporoKo/la

Ha KareApeHl,l, c'bBer.

PbKoBoAhrer KAXKX:

IM

Aou. A-p Krpur cumxrvrea

flpenuc-lr:n.neqeHI'Ie or 3ace.{aul'Ie
Ha KareApa "Analrtuqna xllNrIas z
or 12.10.2021

KX"

IIPOTOKOJINe l0
12.10.2021 ce npoae4e 3aceAaHI'Ie Ha I(areApeHuf, cbBer Ha KareApa
Analu'ruqna xuMrrs. vt KoM[]or6pHa xl4Mr4s'.

Ha

,(uenen peg:
1.
Ka4poeu B:brlpocl4
2. Yqe6url Btlrpocu
3. Texyull.t Btrrpocrl

06lr crcras 11
llpucrcrnar 8, orctcrnar C. I{ouena - B qacoBe, E. Blp6aHoea - B orflycKa'
A.Tepsuftcxa

-

rro yBaxlarerHu npuqLIHI'I

flo roqra 2.1 6e o6c'sleHo

[peAJIoxeHIre 3a npoMrHa Ha pbKoBoAI'ITerfl Ha
Maruc:mpcxa flpotpaMa CuerrpoxunruqeH aHarl43. Heo6xo4Izrraocrra or [poMrHa
ce HaJrara or Sax'ra, qe rpe3 u. Mafi 2021, topalu HaBbpIxBaHe Ha [eHcIroHHa
Bb3pacr, 6ercpovnoro rpyAoBo rlpaBoorHolxeHlre Ha Hacrorxrl4, pbKoBoAHTen Ha
Maruc:r"r,pcrara rporpaMa AoII. A-p Buolera CreQanona 6e 'rpauc$opvl'IpaHo B
cporrHo raKoBa rro cMIrctJIa na u,r. 68, an. 1,'r. I or KT, BbB Bp63Ka c naparpa$ 11
or 3BO, 3a cpoK or eAHa roAIlHa. 3a uoa ptxonoAl'ITeJl na MfI Cnerrpoxuuuueu
a*alrrc 6e npeg,roNeu AoII. A-p Kr,rpran Kocros CuN4urquee.

llpe4roxeuuero 6eure o6ctAeso

I4

flpuero c 8 maca ,,:a"'
{t

20.10.2021

ftpororornpan,

CfrVl

/TI. Eana6aHosa/

Ao AeKaHa Ha XO
Ha nY "n. XrneagaPcxt't"
rp. nnoBAhB

ryK

AOKNAA
or Aoq. A-P Khprn Ct4M!4rqheB,
PbKoBoAxren Ha KareApa
AHanrT!4qHaxVMuAAKoMnoTbpHaxhMhf,npuxhM}4qecKt40axyarer

yBaxaeM, r-H

AeKaH'

u?u^ 2a.pnaHr
(xomynrxaqrR qpe3 e-Meh/nra) xa
Ha IL.LO.IOZLr. Ce npoBeAe RopecnoHAeHrHo 3aceAaHt4e
KoMnPTbpHa xumua" ' aa xoero 6e
KareApeH[f, c-bBer Ha KareApa "Anaaruqna XAMAA A
3a npeKbcBaHe Ha
parrnu4ara tuon6a or peAoBeH AolropaHr fepzoxo l/'nueeo ToHqeeo
eAHa roAhHa' ct{hraHo or
peAoBHara ir 4oxropaxrypara no ceMefiHh np[qhHx 3a cpoK or
OL.L1.202L r.
gneHoaere Ha HC xa KAXKX eAhHoAylllHo noAKpen!4xa c 11 rnaca '3a" Mon6ara 3a npe('bcBaHe
Ha o6yqeHreTo Ha AoKTOpaHTa.

peAoBHara AoKTopaHrypa Ha fepzaHo nnueea
Moan OC xa XO 4a yrBbpAx npeKbc8aHero Ha
r'
Tonqeeo Ea cpoK or eAHa roAxHa, cqxraHo or 01'11'2021

llpnnaram:

1.
2.

flpenrc-raaaeqeHr4e or nporoKo/l Ha KareApeHhf, cbBer;
Moa6a or AoKTopaHr fepraHa TaH'leBa'

2t.!0.2O27 t.

pbKoBoAnre,

KAxKx:

ffi/,[
( /

eil

I

/noq. g-P KuPnn Cumnrtueel

llpeuuc-rrnleileuxe or 3ace,IlaHlte
Ha KareApa "Analll'ruqna xuNafls u KX"
or 21.10.2021

IIPOTOKOJ'I l\s

11

Ha21,10,2021cenpone4eKopec[oHAeHTHo3aceAaHl4e(rouynuraul,t,qpe3exuv.ur V KOMIIIOTSpHa xuMl4f,'
nreftnu) Ha KaTeApeHr4, c6BeT Ha KaTeApa Analurltqna
PagmeAasa

peAoBeH AoKropaHT fepeana llnueea Tanqeea sa
or eAHa
4orcropanrypara no ceuefinu [puqI'IHI4 3a cpoK

6e uol6a or

i

npeKbcBaHe Ha peAoBHara
roAr{Ha, crII,IraHo or 01 . 1 | .2021 t '

rfuenonere na KC na KAXKX eAlrr{oAyIIIHo floAKpefluxa C I1 maca,,:a" lrol6ata
3a [peKbcBaHe na o6y'reuueto Ha AoKTopaHTa'
Ha
Mo.[q @C ua XiD Aa yTBLpAII IIpeKbcBaHeTo Ha peAoBHaTa AoKTopaHTypa
01'11'2021 r'
fepzana llnueea Tanqeea3a cpor or eAHa roArrua, cqrlTaHo or

(r
22.10.2021

r.

llporororupar:

(

}

''-i.-l

/TI. Baaa6anoga/

rroB.q4Bcxu yHHBEPCHTET'IIAlIclffi >o'tmrUercrur'
XI,IM}IqECKH OAKYJITET

Mon6a 3a rlpeKbcBaue Ira AoKTopaHrypa

!o

PexroPa na

fbrosamcxx YnraePcu'rer
,,Ilaucfifi XuaeEAaPcruI"

Yraxaercn IIpo$. Pyrraeu M.nageuon'

c Aara Ea
Morc Aa uu 6rAe p:Bp€ueno' Aa rrpercbcr{a ftAollry- "n aoKroparrrypa
flpoQecroua'uro
,ur"""r"" 01.03.2010 ., 3unoreg Ns Pf: - 936 or 20 '02-ZAl9 ropa;
3a
Teoperurua
[tr'orpaMa
**p"rr"*a - 4.2 XuMlrsecr( Ilayru' AoKropcxa ot 01'11'2021 ro"uma' xt'llus'
nepsoaa or e,qua mrnta' tro GeMefuin upnvqu" cuamro

20.10.2021r.
rp. fhoaartc

,{o ,{exaua
ga Xnusqecxu QarY.nrer

AOIUIAA
or npoo. A-p XeJIf,3Ka AIrMHrpoBa Paftxona - npegcegarefl Ha HayqHo 'I(ypE
'aoqeHT'
XIrreHAapcKx"
yHlrBepclrrgr,,Ilatrcufi
flloegnrcxu-e
o
uanpaaaenr're I
no o6:racr na sHcrue o6pasonarue 1. fleaaroruqecrul uayrul, npotpecuonaaHo
fle4aroruxa Ha o6yuenlrero no ... (Mero4nxa ua o6yrenuero no xl'ttrlur)
I1o npolleaypaTa 3a 3aeMaHe Ha aKaaeMI'IqHaTa AIrbxHocT

3

Ynaxaeun r-n .{exau'
3aceAaHHe Ha
YseAolr,{cgaM BI.t, qe Ha 20 orrourpu 2021 r. ce npoBeAe 3aK,IIoqI{TeJIHo
HayqHoToxg/pH'Ha3HaqeHoc,bc3anoBeANsP33.3l63or13ro.nu202|r.laBllAoH3MeHeHacac
ganoseA N!
Creg npoae.4enoro o6ctxaane fi,BHo rJlacyBaHe' f,ayqf,oro

x(yp [p[e

cneaHf,Te pelxeH]rt:

ac' A-p
flpeAnara Ha @axylrerHu.r c6Ber KbM Xr.rMriqecrxc <[axylrer 4a as6epe HI'
g
yHHBepcI'ITeT
,,llaucnfi
Asroanera AHacracosa AHrera,lega 3a ,noueKr" ffflosal,lscxx

l.

Xt,t.nerqapcxu..noo6lacrHaB}IcIIIeo6paeoaaurlel.flelarorlr.IecKlHayKIl,
(Meroguxa xa
npoQecnonarHo Ha[paBreHlne 1.3 flegaroruxa ua o6yteHue,o no "'
Ha
o6)qeHfiero no xul'lur) KbM I(areApa O6rqa H Heoprau[qHa xrlMH' c MeroAHKa
o65ruenuero no

xlunq

Pesylrar or uacyBaHero

2.

sa Xuurlqecrulr

Ha Ha)nrHoro

tfaxylrer

- 3A' 0 - [POT!{B'
KbM Xraur'rqecxr'u darylrer ga ns6epe rn' ac' a-p

xypu:

7

flpe4lara Ha (Daxyrneruru cbBer
fropaur*" Ilgrpoaa crerfauona sa ,,qouerrr" s ff[oeArrscKH yHnBepcltrer ,,flaucufi
Xulen5'apcrn..noo6IacTHaBHcIneo6paeolarrlrel'fleAaroraqecKHHayKH'
Ha
npot[ecuonalno HanpaBJIeHUe 1.3 lleaarorma ua o6yreunero no " (Mero'4urca
Ha
Mero'{HXa
o6yqeHuero no xxMUJl) KEM Kareapa O6uta u Heopraslrqna xrrMut c
o6yreur'rvro no xlrMlu

Pe:yarat or raacyBaHero

Ha

Ha

XHMnqecKr" OakyrrEr

Hay{Horo xypu: 7 - 3A, 0 - IPOTI4B'

Ilpruoxennr:

l.
2.
22.

07

flporoxon or ITEpBoro 3aceAaHHe

flporoxol or

Ha HayqHoro

xypH;

3aKIIIoqI'ITeJrHoro 3aceaaHHe Ha HayqHoro

)q/pu'

.2021 r.
(npoQ. d-p )I{ennsxa

rp. fl-nor,qlIa
t{.:reHose Ha

Pa xoea )

HX:
4.

l.

(npo(t. d-p Adpuaua TaSpoea-fpuzrtpoea)

(npo(l d.n.u. Becxa lllueateea)
5.

2.

(do4. d-p llemuxxa fataeea)

(npoQ. d-p Cexn Tepsueea-)I{etnsxoea)
6.

3.

(npoip. d-p Totu VexnaPoea)

(do4. o-p MapzaPuma

llaua

omosa\

[o fiexara xa XO
npu l1Y "llancu XrneH4a pcxN"
TyK

AO HN AA
or Aoll. A-p Kr.rplrn Crr*nnruee
PrRoBoAhre, Ha xareApa "AHanNruqHa xhMxn I KoMnorbpna xnnua"
YBaxaeMr,r r-H AeKaH,

aace4arre Ha KareApeHhs c-bBer Ha KareApa "Axarhfl,r,rxa xr4Mrr u xomnnrrpra xrrulrn",
npoBeAeHo sa 72.L0.2021r., 6eLue o6cbAeHo KaApoBoro cbcroeHl4e Ha KareApara c orreA
ocurypnBaHero Ha yre6Hrre 3aHflTxF. Or6enngaxo 6e, ve cne4 HanycxaHe Ha pa6orHoro Mncro B
KAXKX or rn. ac. A-p OrHnH nyKanoB npe3 ru. Aarycr 2020 r. ua oceo6o4erara u{arHara no3y,q.nf. He e
Ha3HaqeH.qpyr npenoAaBaren. KaApoBara o6craHoBHa B KAXKX AonbrH[TenHo ce BrouJaBa ,{ or
Qaxra, ve npea u. Mai 2027, nopaAr HaBlpuJBaHe Ha neHchoHHa etepacr, 6e:cpo.rHoro rpyAoBo
Ha

npaBoorHoueHxe Ha Aoq. A-p Bhonera CTeQaHoBa 6e rpaHcQopMl4paHo B cporrHo raRoBa no cMl,rcrna
Ha en. 68, a^. L, r. L or KT, BIB BpD3Ka c napa rpaQ 11 or 3BO, 3a cpoH or eAHa roAl4 Ha. nocneAHoro e

uHAxKarop,

qe B Kparxocpovxo 6t4eqe 6ponr Ha npenoAaBarerhre

AOnt,lHXTeIHO.

I

KAXKX

qe

HaManee

6poi

Ha ayAlropH]4Te qacoBe B KAXKX
HaABxuJaBa 8500 qaca (aa yve6xara 2O2t/2022 - 9OO5 qaca). Bbnpe(x MepKlre 3a onrxMh3xpaHe Ha
3aerocrra Ha npenoAaBarenure (cnreaHe Ha neKLl|4oHHr4 KypcoBe h o6eAl4HnBaHe Ha ManKl4 rpynl.l
cryAeHrh or pa3nxqHr cneqhanHocrll s c6opru rpynh 3a npoBexAaHe ra ynpaxrerrn)
HaroBapeHocrra Ha aKaAeMrqHrs clcraB ocrasa cpe4 uai-ercoxrre B X[Mhqecxhs Qaxynrer. 3a
Hacronr4ara yve6Ha roAuHa l4KoHoMr4flTa Ha gacoBe B KAXKX, nopaA[ npoBexAaHe Ha c.flert4 B noroK
3aHf,Txn cbc cryAeHTx or pa3nxqHr4 cneqxanHocrx, Bb3nh3a Ha noBe'{e or 2000 qaca.

flpe3 nocneAHlre HflKolxo roA[

Hr.r

o6qr,rnr

B MoMeHTa aKaAeMrqHr4ir crcraB Ha KAXKX e 11 npenoAa Barenh Ha ocHoBeH TpyAoB AoroBop
(1 npooecop, 3 AoqeHra, 5 rna8Hx ac!4creHra ra 2 ao,rcrexra). AcxcreHThre npo8exAar npaxrxqecKo

9 pa3nhqHh HanpaareHra: KoMnorbpHx Arct\annrHrl (axrovrrerxo 4 Kypca cbc
or Sxonort,t,]ecxx u Qnnono vecxri Qaxynrer), crarucr]4xa fi Merponorrr, xeMoMerpuff;
MaTeMaTl4Ka; npo6onoAroToBKa x MeroAh 3a pa3AensHe h xoHqeHrpxpaHe; aHanun4qHa xxMxa
(exnovrrenxo 8 xypca cbc cryAeHrr or Sxonorrqeckr Qaxynrer x 1 Hypc cbc cryAeHrx or OrsrxoTexHo.norhqHrf, Qaxyarer); xHcrpyMeHTanHx ttaero4r (axrovr,rrenHo 1 Hypc cbc cryAeHTI4 or
o6yveHre B
cryAeHTr

Suonorrvecxr $axynrer); aHarna na /leKapcrBeHx Beu{ecraa I ,racr (axnovurerHo 1 (ypc cbc cry,q,eHrH
or 6ronorx,{ecx}4 Qaxynrer), x.n }4 H l4rr H l.,r a+anr3u; r{oHTpon r ynpaBneHhe Ha kaqecrBoro Ha
xr4MHgHrTe h3nl4TBaHhF, HOpMaThBHh AOKyMeHTh fi peryna\A\ npr aHanh3 x KoHrpon; armocQepna
xr,rMxr. B KAXKX ctqo raHa ce npoBexAar x yflpaxHeHxF no,,14HoopMaq!4oHHx h KoMyH[KaqloHHr4
TexHororrh B o6yqeH[ero r pa6ora B Atarrra.rrHa cpe4a" xuu Marhcrbpcxa nporpaMa ,,O6yveHrero
no xl4Mr4fl B yr{x.rlr4qe" (AbpxaaHa noptvxa) Kaxro 14 ynpaxHeHAA no ,Aqana3 Ha exonorxi{H14 o6eKTr"
x.uM MarxcrbpcKa nporpaMa ,,xt4MAA A exororran" (4tpxaBHa nopb,{Ka).
3a axaAeMrlqHara ZOZI/ZOZZ r. o6qrnr 6poi na qacoBere or npaxTrqecKh 3aHflrxfl
(ceunxapu r ynpaxxexun) e 4345 qaca. BaxHo e 4a ce or6eaexu, qe gerhprMa or Bcl.r.rxH 7
acl4creHrl4 B KAXKX (rn. ac. A-p A. reoprleBa, rn. ac. A-p A. Tep3 u cxn, rn. ac.,q-pCnaBa qoHeBa,1 rr.
ac. A-p B. flacxaneea) cblqo BoAer x nexq[oHHh HypcoBe, Bb3nr43au.ln Ha 1160,{aca 3a yqe6Hara
ZOZ\/2O22. npe3 cneABaq!4re yve6rr ro4rxr ce oqaRBa HapacrBaHe Ha aHraxhpaHocrra Ha rnaBHure
acrcTeHTx KaTo nexTopl,r nopaAx npeAcTonuloTo 143Tl4'{aHe Ha cpoqHoTo rpyAoBo npaBoorHoueHxe Ha
Aoq. A-p Bxonera Cre$axoea.
npeAcraseHr4Te AaHHr noxa3oar, qe cneA HanycxaHero Ha rr. ac. A-p OrHnH nyxaroe 6porr
Ha acl4creHTHTe B KAXKX e HeAocralbqeH 3a ochrypflBaHe Ha npaxrrvecxoro o6yqeHre Ha cryAeHThre.
BbB Bpb3Ra c roBa npe3 MrHarara yve6xa ro4rHa KC Ha KAXKX npeAnox (nporoKon or KC
N9L2/29.LO.2OZO r.) ra rDC xa XO yrBbpAr4 (nporoxon or OC Na 221/t7.LI.ZOZO r.) HaaHaraaaxero ra
Marxcrbp AxMxrbp feHqeB CToxqoB xaro acucreHT KbM KAXKX 3a nepxoA or 'rerxph roA,'rHt4.
Ha3HaqeHrero cne,a,Baue Aa Bne3e B c|4na or 01 frHyapv 7OZt [., Ho HanpaBeHoro npeAnoxeHxe 3a

or Pexropa aa l1Y ,,llancn XrIeHAapcKet (pe:onoqrn or
21.01.2021). KbM HacrorulxB MoMeHr KC Ha KAXKX orxoeo o6cu4r.r cneLrHara xeo6xoArnocr or
Ha3HaqaBaHe Ha achcreHT He 6e oAo6peno

nphBnrgaHero

Ha MnaAh nepcnexrlrBHx npenoAaBare,nu 3a

nonbrBaHero

Ha cbcraBa Ha KareApara

I

eAxHoAyurHo npenorBbpAr.,r c 8 rraca ,3a" npeA-nox{eHxero 3a Ha3HaqaBaHe Ha
AxMlarbp feHqes CTohr-loB Karo aclcreHT Ha nbreH pa6orex 4eu xbM KAXKX 3a nepxoA or qerxpl.i
roAhHr4, cquraHo or 01 HoeMBpx 2021 r. AxMlarbp CrolqoB e 3aBlpuJx.r 6axanaatpcxa nporpaMa
,,AHanu3 u xourpon" c orrr4qeH ycnex (ntpeeueq Ha caor aunycx), roi e 4rnnorrarpaH Marxcrbp
(Cnexrpoxrrvrr.rrex auanre), ycneLrxo pa3pa6orxn Marr4crbpcxa AxnnoMHa pa6ora xaro Epaatm
cn/AeHr B yHHBepcxrera s AnxKaHTe, VcnaHAA. Or M. Mapr 2O2L t. AAMAlbp CTor4qoB e peAoBeH
AoKTopaHT no An AHanhrxqHa XfiM|4f, 14 yqacrBa B npoBer{AaHero xa ynpaxxeHun/ceMrHa p}4 no
AHa.nllrx,{Ha XrlMAA n MareMarxxa (MareMarlxa I I ll qacr) cbc cD/AeHThre or XrlMrlqecxr, x
Sraorort4,{ecx}4a Qa xynrer.

HddnddM ce, qe OC Ho XO omHoeo uqe nodxpenu HdnpaaeHomo npednoxeuue to
HasHoqoeoHe Hd AuMumbp Cmouqoe ,<dmo ocucmeHm Ho flbneH po6omea deu xw KAXKX m
nepuod om temupu zodunu, cqumdHo om 07 HoeMepu 2027 ?.
npt.traraM flpenHc-r43BneqeHxe or nporoxona Ha HareApeHxF cbBer.

15.10.2021 r.

Prr(oBoAraren KAXKX:
.qoLl.

A-p

Kr4

flpenuc-u:n,neueHI{e or 3aceAaHl4e
Ha Karelpa "Anallrruqna xulttr u KX"
or 12.10.2021

IIPOTOKOII Ne 10
Ha 12.10.2021 ce npoBeae 3ace.uaHrre Ha KareIpeHI4, cbBer Ha Kareapa Asa,ruruqua
xuMtlfl

11

KOMnlOTSpHa XHMI.tr.

,,(neneH peg:

1.
2.

Kaaporu Bbnpocl4
Yqe6nu Bbnpocu
3. Tettyulu Br,rrpocu
O6ru crcras I I
Ilpucr,crnar 8, orcrcmar C. I-loHeaa
- tlo yBaxr.rTerHu flpuqr.{Hu

- B rracoBe, E,. Brp6anona -

flo roqxa I or ruesuur peA 6eue

B

orflycra, A.Tepsuficxu

o6cr,Aeuo KaApoBoro cbcrorHr{e na Kare4para c

orJre,q ocr4ryprBaHero Ha yve6nure 3aHrr-tut. Creg uanycxaHero Ha u. ac. 4-p OrurH
flyra,ron 6pom ua acucreHTrzTe s KAXKX e He,[ocrarbqeH 3a ocuryprBaHe Ha
IlpaK[IqecKoro o6yveuue Ha cryAeHTr.rre. Brn npr:ra c roBa [pe3 uuna,rara yue6Ha roar,rHa
KC sa KAXKX npearroxu (nporoxo:r or KC Ng 12129.102020 r.) u OC ua X(D yrnr,pau
(npororon or OC J\le 221/17 .ll .2020 r.) Ha3HaqaBaHero Ha Marr{crtp
.{r.rrr.lump fenqes Crouqos Karo acr{creHT xru KAXKX 3a rrepfioA or qerr4pu roAr{Hrr.
HagHaqenuero cJreaBaule Aa BJre3e B cura or 01 fuyapu 2021 r., Ho HanpaBeHoro
flpeaJroxeHrre 3a Ha3HaqaBaHe Ha acrrcreHT ue 6e o.qo6peno or Perropa na fIY ,,flancu
Xureu4apcru (pesoffourq or 21.01 .2021). Kr,M nacroqurar uoueHr KC na KAXKX ornoso
o6cr.qu cflerrrHara neo6xoAuvocr or npr.rBruqaHero Ha MJraaH nepcneKTr4BHr4
nperroaaBareJrr{ 3a rrorr,JrBaHero Ha cr,craBa ua Kare4para u eAr4HoAyruHo nperornrpAu c 8
maca ,,ga" npe.qJroxeHr4ero 3a Ha3HaqaBaue ua ,(urr,rurrp fenqee Crolruos Karo acrrcreHT Ha
nueH pa6oreu aeH KbM KAXKX 3a nepflo.q or qerr4pu ro.qr.rHr{, cqrrraHo or 0l Hoeunpu
2021 r. flrluurrp Crouqos e 3aBbprx]rJr 6axa"ranr,pcra nporpaMa ,,Auarlt u rourpo.n" c
orJrr.rqeH ycnex (nrpneneu Ha cBo, nr.rnycx), rofi e .q nJroMr4paH Marr.rcrbp
(Cnercrpoxunu.reu aua,rus), ycneruHo parpa6orun Marlrcrr,pc(a AxnJroMHa pa6ora raro
Epa:r,u cryAeHT r Ynunepcmera s A.[uranre, I4ctar.ut. Or rr,r. Mapr 2021 r..{r.rr'.rump
Cro[uos e pe.qoBeH AoKropaHT no.{II AHalurwtua Xuwut u yqacrBa B npoBexaaHero Ha
ynpaxneuur/ceMr.rHapr{ no AHa;ruurqna Xuuus u Marelrarura (Mareuarura I u II uacr)
cbc cry.qeHTuTe or XuMu.{ecrz, u Enoror}t.recrul @arylrer.

'

llpeg.noNenr.rero 6eure o6crAeuo u HracyBaHo c 8 r.naca ,,:a".

llpe.uarane na OC Aa noAKpenu HanpaBeHoro npeaJroxeHrre 3a Ha3HarraBaHe Ha
[r.rur.rmp Crouqos Karo acr4creHT Ha rbJ]eH pa6oreH AeH KrM KAXKX 3a nepr4o.q or
irErr.rpu roAr4Hr.i, cqr{raHo or 01 Hoerrarpu 202 1 r.
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flpororo,rupa:r:

[fI. Bara5anosal

OO Xumuqecku

Oakyn

Tt":::;31ii;,'13,
mgm,,.r.rapAceH.Ne24,rp

Karespa O P f A H

nnoBAuB-4000 :["fl':Y3:1fi':#,,*'

lI q H A X VINIVI fl

Ao

AOII. A.P BECEJII,IH KMETOB
AEKAH
HA XI{MI4TIECKT{ @AKYJITET

flv "flAlrcnfr xlurnA.l,PCKI{'
TIJIOBAI{B

AO

KJIAA

or npoQ. A-p ll.numr llsauon
pbKoBo.urzTen KareApa

Ornocno: flperJ]oxeHrre

Opranuvna xlrur.ra

3a xoHopyBaHu lpenoAaBareJrrr.

yBAXAEMU AOrI. KMETOB,
Brn ep:s:xa c pe reHlie ua KC ua xar. Oprauuuua xr{Mr{r,
cGBer Ha Xuuuqecxr,r $axy:rrer npeAJroxeHrre
xare4paT a

:a ut6op Ha xoHopyBaHr.r

:a flrpBr,r ceMecrbp ua yue6uara 2021 -2022 roa. (arro

1. Aoq. ,q-p Corer 3anp*rona.{aHro

-

MoJu Aa BHecere

rr,r rpaxylreruur

npeloAalareJru

K6M

cJreABa:

65 .raca (npapanneuu n ynpaxnenur) Jrerolpru no

Xporrrarorpaif cxla ananv3, cneq. AHarl,ts u xourpor 4 rypc;

2. rt.

ac. a-p Muua Mfixafiaosa To4opona (YXT-fllon4ran)

- 65 vaca la6opaTopua

ynpa(HeHr.rs, Opranuuna xr,naur, cneq. Ynunepcurercr a xuMvrfl.3O 2 rypc;

3. I,lser I,[nosa I4saHosa (cry4ent, MX 4 xypc)

-

45 \aca aa6oparopuu yrpa:(HeHrra,

Opraun.rua xr.rMr.rf,, cneq. Xlr:ltr.s c anrruficxr.r 2 xypc;

4. lul:aa Ll:;we*a fiuv;arpona (cryaeur, XM 4 xypc)
Oprauu.rua xulrur, cneq. Euororus

t

5. AnAxelura Burropona

xuutur. 2

-

45 \aca ra6oparopuu yrpiD(HeHr.rq,

rypc;

Hauena (crygenr,

MX 4 rypc) - 45

yrrpaxueuur, Oprauuuua xuuur, cfleq. Euonorru u xr.rlrur 2 rlpc;

flpu,roxexue:
flpenuc-usereueHue or rrporoxon
C yraxenue,

rrPoo. A-P Lut*tgH I{BAHOB
Pxxoaodumen xamedpa Opzauuuua xuutn

J',1!3

3410 1. 1 0.

2021 r o 1,.

saca na6oparopuu

flpenuc-usnneveuue
oT 3aceaaHre Ha

xare4pa "OpraHH.rHa xnun.s"

or 01.10.2021 r.

Ilpororco.n.l\b 334
Ha 01.10.2021 r. ce npoBeAe 3aceAaHr.re Ha KareApeHH, c6Ber Ha raregpa "Opraunvua
xttuus".
O6uI crcras 8. flpr.rctcrnar 7: npoQ. L-p Idntr H I4nauon, aoq. A-p Crera C.rarxosaA6erxe, AorI. A-p PyMrHa EaKanct<a, AorI, A-p flraMeH AHreJroB, ur. ac. 4-p Crauuul.rp Manoaou,
rJr. ac. A-p .[uuu'rup EoNuroe, rn. ac. A-p fropaau Crperracxu. Orcrcrsar: Aorr. a-p Coreq
,(aHro - n.nareu ornycr.
Heo6xoAnu 6pofi sa no.noxureleu u:6op 5.
.{Heneu pe4:

.

Yqe6ura B'bflpoc]r

2.
3.

Ka.qponu Btrrpocu

I

Texyu-tlr Btnpoclr

flo'r.l or AHeBHH,

peA 3a HyxAara Ha KareApa ,,OpraHrluna

xuuux" ga nrpru yue6eu

ceMecrr,p ua yue6uara 2021/2022r., pbKoBoArrreJr KareApa npoQ.A-p klr.uqr l4sauos npeAJroxu

eAHH xoHopyBaH npenoAaBaren 3a neKr1r4rr.

no

,,XpouamozpaQct<u anatus

" u

r{erepHMa

xoHopyBaHH npenoAaBareJrM sa ,ra6oparopuu yfipaxHeHHq no ,,Opeanuuua xuuust".

IIpo$. a-p H,'ursH l4naHos npeAJroxa 3a xoHopyBaHe,3a ntpBu ceMecrbp

Ha yue6Hara

2021 /2022 roAlrHa cneAHr,rre rpenoAaBareJrr.t:

l.

Aou. A-p Corer 3anpruona.(aHro

-

65 qaca reKrIHu no XpolrarorpatfcKu

aHaJrH3,

crteg. Auatus u roumpotr 4 rEpc;

2.

rn. ac. A-p MHHa Mnxaftrosa To4opooa (YXT-fl.rroo.qua)

-

65 qaca na6oparopuu

ynpaxHeHur, Opranuvua xu:r.tur, c[eq. Vuueepcumemcxa xu,utn 30 2 xypc;

3.

klaea Hsoga HsaHosa (MX

4 rypc) - 45 .raca :ra6oparopHr.r

yrpaxHeHur,

Opranuvna xrauu4 cneg. Xuuta c anenuircxu 2 xypc;

4. fluma Vnueya [uuurpona (XM 4 rypc) OpraHrzuna

xulrur, cneq.

45 uaca ta6oparopHn ynpaxHeHrrfl,

Euonozust u xuuun 2 xypc;

5. Augxenura Burroposa Hauera (MX 4 xypc) - 45

qaca ra6oparopnu

yrrpaxHeHr.rr, Opranuvna xuur4r, cneq. Euonoew u xuttua 2 tgtpc;

CreA o6crxAaue, KareApeHr4rr cbBer eArrHoAyrxHo rrpHe xoHopyBaHr.tre npenoAaBarenr].

Peuresue: KaregpeHurr

L

ctrer

,{a rracyna 65 qaca

npe4nara na (DC:

nenur4r,

no Xpolaarorparf cxu

aHaJrH3

na Aou. A-p Core.fl

3anpruoea ,[anro;

2. [a

rtacyna 65 vaca .na6oparopH]r ynpaxHeHxr, Opranuuna xvMrs Ha tJr. ac. A-p

Musa Muxafi:roea To4opona;

3. ,(a r.nacyna

45 ,taca la6oparopHn yflpaxHeH[r, OpraHuuua xuMuq Ha Hser

I4rona I,InaHora;

4. {a

macyna 45 \aca ,ra6oparopHn ynpiDr(HeHrrr, Opraunuua xuuut ua fiutua

I,huera ,(uuurpora;

5. ,{a r:racyra 45 qaca

na6oparopHu yflpaxHeHur, OpranuuHa xr4Mr.r,

AnAxernxa Bumopona Havena.

01.10.2021 r.

rp. fl.roe4r.rn

flporororunx:
(m. ac. 4-p ,{. 6oNu,ron)

Ha

До Декана
на Химическия факултет
ТУК

ДОКЛАД
от доц. д-р Пламен Ангелов
Председател на комисията по атестиране на преподавателския състав
в Химическия факултет

Уважаеми г-н Декан,
На основание чл. 57 от ЗВО, чл. 106 ал. 2 от Правилника за устройството и
дейността на ПУ „П. Хилендарски“ и чл. 10 ал. 2 от Правилника за атестиране на
академичния състав при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, моля да
внесете във Факултетния съвет предложение за откриване на процедура по
атестиране на следните преподаватели в Химическия факултет:
1. Проф. дхн Васил Борисов Делчев
2. Проф. дхн Пламен Николов Пенчев
3. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов
4. Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски
5. Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева
6. Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева

26 октомври 2021 г.

С уважение:
(доц. д-р Пл. Ангелов)
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Blrp[raHr Ha aoKraAure'
np"*o*""nr, rouro 6cxa B3erh B npeaBua npu oi[oprvrrne Ha rpafiunr
npeAroxeHure aoKJIaAll c o6o6qesure
Bcuqxn qlesoge Ha (oM,c,rra eAggoAylrno [prlexa
(aurerua ragra N95'l ri aHKerHa rapra N6) n
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РЕЗУЛТАТИ
ОТ АНКЕТИРАНЕ НА МАГИСТРИ „ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ В
УЧИЛИЩЕ“(АНКЕТНА КАРТА № 5.1)
В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
за учебната 2019/2020 г.
Анкетна карта № 5.1 е част от пакета новоприети анкетни карти и е за
практическото обучение по специалността (хоспитиране, текуща педагогическа практика
и стажантската практика). Това проучване е проведено през м. октомври 2020 година сред
завършващите магистърска програма „Обучението по химия в училище“ редовно и
задочно обучение. Анкетата е попълнена от 24 студенти, като в зависимост от формата на
обучение разпределението е следното: 11 студенти от редовна форма на обучение (46%) и
13 от задочно обучение (54%). Общият брой на обучаваните магистри е 27, т.е 89% са
участвали в анкетирането.
Резултати:
На въпроса „6.1. Удовлетворен/a съм от проведените Хоспитиране и Текуща
педагогическа практика“ 100 % отговарят положително (88 % - напълно съгласен и 12%
по-скоро съгласен) (фиг.1).
6.1. Удовлетворен/a съм от проведените Хоспитиране и Текуща
педагогическа практика
брой студенти
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По-скоро
съгласен

Нито съгласен,
нито несъгласен

По-скоро
несъгласен

Напълно
несъгласен

Отговори

Фигура 1. Отговори на въпрос: „6.1. Удовлетворен/a съм от проведените Хоспитиране и
Текуща педагогическа практика“
На въпроса „6.2. Удовлетворен/a съм от приключилата Стажантска практика“
91,6% са отговорили положително (83,3% напълно съгласен и 8,3% по-скоро съгласен).
Прави впечатление, че 8,3% не са удовлетворени от проведената стажантска практика,
най-вероятно поради провеждането й под формата на онлайн заради въведената през м.
март 2020 г. епидемиологична обстановка в страната.

6.2. Удовлетворен/a съм от приключилата Стажантска
практика

1

Напълно съгласен

1
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По-скоро съгласен
Нито съгласен, нито
несъгласен
По-скоро несъгласен
Напълно несъгласен
20

Фигура 2. Отговори на въпрос: „6.2. Удовлетворен/a съм от приключилата Стажантска
практика“
На въпроса „6.3. Практическата подготовка по специалността ми помогна за
изграждане на правилен подход към ученика“ 91,6% са отговорили положително (70,8%
напълно съгласен и 20,8% по-скоро съгласен). Според 8,3% практиката не е допринесла за
изграждане на правилен подход към ученика.
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6.3. Практическата подготовка по специалността ми помогна за
изграждане на правилен подход към ученика

брой студенти
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Фигура 3. Отговори на въпрос: „6.3. Практическата подготовка по специалността ми
помогна за изграждане на правилен подход към ученика“

Брой студенти

В проведената анкета е включен и въпрос относно мнението на студентите за това
дали придобитите знания, умения и компетентности са адекватни на изискванията на
професията учител по химия. Като цяло мнението на анкетираните студенти магистри е,
че придобитите знания, умения и компетентности са адекватни на изискванията на
професионалната среда (75% са напълно съгласни и 21% са по-скоро съгласни).
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6.4. Знанията, уменията и компетентностите ми са адекватни на
изискванията на професионалната среда
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Фигура 4. Отговори на въпрос: „6.4 Знанията, уменията и компетентностите ми са
адекватни на изискванията на професионалната среда“
Обобщаване на препоръките и мненията на студентите
Половината от анкетираните студенти магистри (50%) са изразили мнението си в
свободен текст, относно организацията на практическото обучение в магистърска
програма „Обучението по химия в училище“. Според една част от анкетираните,
обучението по хоспитиране, текуща и стажантска практика е проведено адекватно,
професионално и на ниво подходящо за доброто усвояване на материята, като е получена
голяма подкрепа от учителите настойници и от преподавателите по МОХ. Независимо от
наложилото се дистанционно обучение през втория семестър на 2020 г., поради
епидемиологичната обстановка в страната студентите са напълно удовлетворени от
провеждането на практическото обучение, но смятат, че е по-добре хоспитирането,
текущата и стажантската практика да се провеждат в училище, за да се осъществява личен
контакт с децата в класната стая. През тази учебна година преподавателите от
магистърската програма са провели хоспитирането, текущата и стажантската практика в
училище съгласно разпоредбите на МЗ за създадената епидемиологичната обстановка в
страната и съгласно разпоредбите на Директорите на СУ за посещение на външни лица на
територията на училищата.
20.10.2021 г.

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

РЕЗУЛТАТИ
ОТ АНКЕТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №6)
В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
за периода 2019/20 г.
Анкетна карта №6 е част от системата за оценяване на учебния процес, като
проучва мнението на завършващите обучението си студенти. Анкетирането е проведено
през юли и октомври 2020 година сред завършилите студенти, обучавали се в Химически
факултет в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. От
завършилите 103 студенти (48 бакалаври и 55 магистри) анкетната карта е попълнена от
99 студенти (96%).
Разпределението по специалности е както следва:
Анкетирани
студенти
33
6
4

% от общия брой
студенти
33,4
6,1
4,0

Химия с маркетинг – бакалаври
Химия – задочно обучение, бакалаври
Медицинска химия – магистри
Обучението по химия в училище магистри
Хранителна химия - магистри

2
9
11

2,0
9,1
11,1

24
10

Общ брой анкетирани студенти

99

24,2
10,1
100,0

Специалност
Медицинска химия – бакалаври
Анализ и контрол – бакалаври
Компютърна химия – бакалаври

Резултати
Проведената анкета със студентите показва, че 87,0% от анкетирани магистри имат
постоянна работа, докато при бакалаврите този процент е 66,0%, като в очакване да си
намерят работа са съответно 17% за бакалаври и 6,5% за магистрите. Процентът на
работещите при магистрите е по-голям, тъй като основната част от студентите в
магистърските програми вече имат постоянна работа. От общо анкетираните се вижда, че
повече от половината студенти – 76,0 % вече работят, а 12,0 % са в очакване да си намерят
работа. Наблюдава се с около 10% завишение на работещите студенти в сравнение с
предходната учебна година (67 % работят и 17 % са в очакване да си намерят работа).
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Фиг. 1. Отговори на въпрос „Работите ли?“

Висок е процентът на работещите магистри (отговор „да, напълно“ и „по-скоро да“
– 43,5 и 15,2% - общо 58,7%), на които работата съответства напълно на специалността,
докато процентът на успешно реализиралите се бакалаври е само 32,7%. Висок е и
процентът на работещите магистри и бакалаври, на които работата не съответства на
специалността им (около 30%). 23,1% от анкетираните студенти бакалаври и само 4,3% от
анкетираните магистри не работят към момента на попълване на анкетата. Общо средният
процент на неработещите и на неработещите по специалността студенти (55,1%) е поголям от този на работещите по специалността (44,9%). Общият процент на работещите
студенти по специалността е много по-висок в сравнение с резултатите от анкетата през
2018/2019 г. (44,9% срещу 27,4%), което показва, че по-голяма част от завършващите се
реализират в избраното професионално направление.
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Фиг. 2. Отговори на въпрос „Работата Ви съответства ли на специалността, която
завършихте?“
От данните на Рейтинговата система на висшите училища в България (2020 г.), за
направление Химически науки в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се
вижда, че само 13,91% от завършилите специалисти по природни науки работят по
специалността, но този процент бележи ръст с около 2% в сравнение с предходната година
(11,89% от данните през 2019 г. срещу 13,91% през 2020 г.).

През последните пет години се наблюдава тенденция за увеличаване на
приложението на придобитото висше образование и реализацията по призвание, което

показва, че завършилите са мотивирани да се реализират в избраната професионална
област (обобщените данни за петгодишния период през 2020 г. е 35,73%, а през 2019 г. е
34,59%).

От анкетираните студенти, който не работят (средно 14,0%) повече от половината
(52,5%) споделят, че трудно или много трудно ще си намерят работа по специалността
(54,% от бакалаврите и 50,0% от магистрите), но въпреки това 19,2% от студентите (22,6%
от бакалаврите и 15,2% от магистрите) очакват да започнат работа по специалността.
Забелязва се значително повишение на процента от анкетираните, които очакват
затруднения при намирането на работа (52,5%) в сравнение с този през предходната
учебна година (37,0%), но все пак от всички анкетирани студенти средно 27,0% са
положително настроени за намирането на работа по специалността (отговори „много
лесно“ и „лесно“) (фиг. 3).
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по специалността?
50
бакалаври

43.4

45

магистри

40
34.8

35

%

30
22.6

25
20

15.2

18.9
17.4

15.2
11.3

15

15.2

10
3.8
0.0

2.2

не отговорил

не искам да работя по
специалността

работя или очаквам да
започна работа по
специалността

Отговори

много трудно

много лесно

0

трудно

0.0 0.0
лесно

5

Фиг. 3. Отговори на въпрос „Ако не работите, доколко лесно смятате, че ще си намерите
работа по специалността?
70,8 % от анкетираните студенти считат, че дипломата им се посреща добре от
работодателите (56,6% от бакалаврите и 87,0% от магистрите). Това говори за висок
авторитет на нашия Университет, и по-специално на Химическия факултет, който трябва
да се поддържа и развива. 34,0% от завършилите през 2020 г. бакалаври и 8,7% от
магистрите не знаят как се приема дипломата им, поради това, че не са имали контакт с
работодатели до този момент.

Как се посреща дипломата от Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ от работодателите?
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Фиг. 4. Отговори на въпрос „Как се посреща дипломата от Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ от работодателите?“
В анкета 6 са включени въпроси, свързани с влиянието на обучението в отделните
програми за формиране на аналитични умения, умения за творческо мислене, умения за
работа с научна литература, компютърни знания и умения, както и умения за работа в
екип. От резултатите от анкетата по отношение на развитите умения и способности, може
да се каже, че преподавателите в голяма степен са си свършили работата (положителните
отговори на всички въпроси са над 90%). Най-висок е процентът на развиването на умения
за творческо мислене 97,9% (отговор „да“ и „отчасти“), съответно при бакалаври – 96,3%
и магистри – 100%) при 89,8 % при анкетите от предходната година. Следват развиването
на:


умения за работа в екип – 97% (отговор „да“ и „отчасти“) – бакалаври – 96,2% и
магистри – 97,8%, при 94,8% през 2018/2019 г.;



умения за работа с научна литература – 96,0% (68,7% „да“ и 27,3% „отчасти“),
съответно при бакалаврите този процент е 98,2%, а при магистрите е 93,5%; по този
показател процентите са запазени като предходната година (95,8%);



аналитични умения – 94,9% (от тях 71,7% „да“ и 23,2% „отчасти“), съответно при
бакалаврите този процент е 92,4%, а при магистрите е 97,9%) при 93,2% от
предходното анкетиране;



компютърни знания и умения – 91,9% (64,6% „да“ и 27,3% „отчасти“), съответно при бакалаврите този процент е 90,5%, а при магистрите е 93,4%. Наблюдава се
завишаване на процента за придобити компютърни знания и умения в сравнение с
предходната година (84,7%).
Смятате ли, че с обучението си в Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ сте развили:
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Смятате ли, че с обучението си в Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ сте развили:
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Фиг. 5. Отговори на въпрос „Смятате ли, че с обучението си в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ сте развили:“ – А) – Бакалаври; Б) - Магистри

На въпроса „Смятате ли, че с обучението си в ПУ сте развили необходимите
способности и умения за Вашата професионална реализация?“ 93,9% от анкетираните
студенти (бакалаври – 88,7%; магистри – 100%) са на мнение, че са напълно
удовлетворени от обучението си в Химическия факултет (отговор „да, напълно“ и „поскоро да“). Обезпокоителен е процентът с отговор „по скоро не“ от студентите бакалаври
(11,3%), което показва, че трябва да се работи в посока на развиване на практически
умения у студентите бакалаври, свързани с професионалната им реализация.
Смятате ли, че с обучението си в ПУ сте развили
необходимите способности и умения за Вашата
професионална реализация?
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Фиг. 6. Отговори на въпрос „Смятате ли, че с обучението си в ПУ сте развили
необходимите способности и умения за Вашата професионална реализация?“

Според анкетираните студенти бакалаври и магистри, по-голяма част от тях (около
72%) са се сдобили с необходимата подготовка за бъдещата им професия (отговор
„подготовката е напълно достатъчна“ и „подготовката е достатъчна“ – бакалаври – 62,3%;
магистри – 82,6%). Не малък е процентът на бакалаври дали отговор „подготовката е
недостатъчна“ и „не мога да преценя“ (37,7%), докато при магистрите този процент е
17,4%.
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Фиг. 7. Отговори на въпрос „Как оценявате подготовката Ви в ПУ за реално изпълнение
на Вашата професия?“
Доминираща част от завършилите специалисти биха препоръчали на свои познати
или близки да продължат образованието си в Химическия факултет на Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ (90,9%, съответно 59,6 % от анкетираните са
отговорили с категорично „да, напълно“ и 31,3% „по-скоро да“). 90,5% от анкетираните
бакалаври и 91,3% от магистрите отговарят с „да, напълно“ и „по-скоро да“ (фиг. 8). Тези
резултати показват лек спад в удовлетвореността от качеството на полученото
образование випускници на ХФ в сравнение с 2018/2019 г., когато 95% от анкетираните са
отговорили на същия въпрос с „да“ и „по-скоро да“.
Бихте ли препоръчали на Ваш познат или близък
да учи в специалността, в която сте се обучавали?
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Фиг. 8. Отговори на въпрос „Бихте ли препоръчали на Ваш познат или близък да учи в
специалността, в която сте се обучавали?“

Анкетираните студенти в по-голямата си част дават отлична оценка (56,6%) и
много добра оценка (26,3%) за обучението им по съответната специалност в Химическия
факултет. 43,4% от бакалаврите и 71,7% от магистрите дават отлична оценка, а много
добра оценка - 32,1% от бакалаврите и 19,6% от магистрите.
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Фиг. 9. Отговори на въпрос „Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6)
специалността, в която сте се обучавали?“
Обобщение
Резултатите от анкета №6 сред завършващите през 2020 г. показват ръст на общия
процент на работещите студенти (1,1 пъти) и на процента завършили, реализирали се в
избраното професионално направление (1,6 пъти) в сравнение с тези през 2019 г., но
значително е повишен и процента от анкетираните, които очакват затруднения при
намирането на работа (1,4 пъти). По-голяма част от анкетираните студенти (около 72%)
смятат, че са се сдобили с необходимата подготовка за бъдещата им професия. Според
доминираща част от дипломираните и анкетирани студенти дипломата им се посреща
добре от работодателите и са готови да препоръчат на свои познати и близки да се
обучават в Химическия факултет на Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”.
Обучението в различните специалности на Химическия факултет развива у студентите в
най-голяма степен умения за творческо мислене (97,9%), следвани от умения за работа в
екип (97%), умения за работа с научна литература – (96,0%), аналитични умения (94,9%)
и компютърни знания и умения (91,9%).
Въз основа на отчетените резултати комисията по качество на Химическия факултет
препоръчва следното:

1. С цел развиване в по-висока степен на практически умения у студентите

бакалаври да се въведе и синхронизира дисциплината Практика (Практикум), която се
провежда в реална работна среда, в учебните планове на всички бакалавърски специалности.
2. Да се провеждат срещи между потенциални работодатели от сферата на химията и
фармацията и студенти от различните специалности, с цел представяне дейността на фирмите,
и възможностите за реализация.
20.10.2021 год.
Факултетна Комисия по качеството, ХФ,
ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив

