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Резюме: Статията представя изследване на резултатите на експериментален 
модел за обучение по аналитична химия. Направен е сравнителен анализ на 
самооценките и външните оценки върху отделните компоненти на знанията и  
академичния опит, които се разглеждат в контекста развитие на уменията за 
заетост, очаквани от бизнеса в сферата на химическата индустрия. 
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1. Въведение 

Преструктурирането на химическата промишленост, въвеждането на нови 
технологии налага и нови стандарти за работа в сектора за системата на 
висшето образование - това се превръща в нови изисквания към бъдещите 
инженер-химици. Те трябва да проектират, да предлагат нови идеи и да ги 
прилагат в практиката, което налага опериране и боравене със сложни 
системи и апаратура при производствените процеси в екипно-базирани среди. 
Младите специалисти трябва да могат да участват в производствения процес, 
да развиват нови технологии и продукти, да прилагат и подобряват 
професионалните реализации [3], [6], [8]. За България, изискванията към 
випускниците, се поставят от професионалните организации и индустрията, 
които определят основните компетентности на начинаещите инженери по 
професионални области. В сектор химия, Българската стопанска камара има 
разработени 75 ключови компетентности за 30 длъжности, които са 
структурирани в групи функционални /технически/, общи, лидерски и 
личностни умения. Така че, от академичните програми се очакват значими 
резултати по отношение на знания и умения на дипломираните студенти [13]. 

Тези нарастващи изисквания към висшето образование са наложили 
създаването на нови образователни програми, които представляват 
взаимно обвързани дисциплинарни курсове с планирано развитие на 
личностни и междуличностни умения в съответните научни и технически 
области, са едно решение на новите цели на висшето образоване [1], [4]. 
Подобни програми включват оценяване на: учебните дейности, придобития 
опит на студентите за овладяване на предметни знания и прилагането им в 
професионалните дейности [5], [7], [15]. 
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2. Изследване на уменията на студентите за обучение по 
аналитична химия 

Съвременните аналитични методи са приложими в много дисциплини: 
химични науки и технологии, медицина, биология, опазване на околната среда, 
промишлени сектори и човешката дейност. Почти 50% от законите и 
регламентите на ЕС изискват строги аналитични измервания за да се следи 
съответствието. Областите на действие непрекъснато се разширяват: 
разработват се нови методи и анализи, създават се системи за измерване и 
сензорни технологии, внедряват се нови процеси и материали, осигурява се 
контрол и управление  на качеството, консултират се и обучават служители и 
клиенти. Аналитичната химия (AХ) като фундаментална и приложна 
дисциплина изисква задълбочени знания и добри междудисциплинарни 
познания като: физика, химия, математика, икономика, право [11], [12]. 

Първият модел за хармонизиране на образованието по аналитична химия 
като химическа субдисциплина е обсъден и приет от отдела за аналитична 
химия Division Analytical Chemistry, DAC, на Federation of European Chemical 
Societies, FECS – Eurocurriculum, кoйто отговаря  на препоръките на 
Eurobachelor по химия. Освен основните и специфичните знания по 
дисциплината, се очаква студентите да развият широка гама от различни 
способности, умения и компетентности. Те могат да бъдат разделени в три 
основни категории:  
- химически, свързани с познавателните способности и компетентности, 
- технически/химически, свързани с практически умения, 
- общи компетентности. 

3. Оценяване и анализ на умения на студентите при обучение по 
Аналитична химия 

Знанията и уменията (технически и личностни) по АХ са изследвани в 
лабораторната практика, упражнения и извънаудиторните дейности. Целта е 
да се подпомогнат студентите да развиват умения в трите категории, като са 
приложени изискванията на Eurocurriculum II за Аналитична химия, 
препоръчани от DAC, FECS и European Chemistry Thematic Network (ECTN).  

В рамките на курса, освен задължителните дисциплинарни знания, се 
включват и развитието на способности, известни като умения за 
заетост/пригодност (employability). Тези, които в най-голяма степен 
удовлетворяват нуждите на лабораторната дейност, са класифицирани в 
четири области: знания и академичен опит, комуникационни умения, 
личностни умения и работни умения.  

Изготвена е карта на тези умения с контролен лист за самооценка, 
партньорска оценка и кооценка на преподавателя. Критериите за оценяване и 
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нивото на владеене са подробно описани и са на разположение в началото на 
семестъра. Решаването на проблеми и развитието на критично и аналитично 
мислене са заложени в задължителните упражнения като хипотеза/концепция 
за анализ; контролиране на процеса, като се обосновават факторите и 
параметрите му, и задължително (в края на упражнението) се анализират 
резултатите. Особено внимание се обръща на допуснатите грешки, техния 
произход и начин за минимизиране. Подготвени са задания/задачи с различни 
нива на трудност по таксономията на SOLO [2]. Свързването на теория и 
практика се реализира с case study. Разработват се реални проблеми, близки 
до интересите на студентите, но не реализирани на упражненията. 
Докладването на резултатите (изискване на GLP) е чрез устна презентация 
пред позната и непозната аудитория  (колеги и преподаватели), за да се 
развива комуникационната компетентност и да се подобряват личностни 
качества като увереност и способност да се убеждава. 

През 2013-2015г. са анкетирани 40 студента (бакалавърска степен) и 
преподавателят по АХ по следните компоненти на резултатите от ученето: 
знания и академичен опит (въпроси 1-5); комуникационни умения (въпроси 6-
8); личностни умения (9-11) и работни умения (12, 13), виж Таблица 1. 

Таблица 1: Компоненти на знания и академичен опит в обучението по АХ 
1. Математика, технически дисциплини, аналитична химия  
2. Критично и аналитично мислене 
3. Способност за свързване на теория с практика 
4. Решаване на проблеми 
5. Способност за създаване на блок схема на процес в АХ 

6. Устен отчет 
7. Писмен отчет 
8. Презентационни умения 

9. Способност за работа в екип 
10. Способност за учене 
11. Надежност (изпълнение и ангажираност) 

12. Управление на времето 
13. Умения за работа с прибори и уреди 

Всеки студент си прави самооценка по всички въпроси от анкетата и прави 
оценка на останалите си колеги от групата. Самооценките по въпросите са 
означени с променливите от x1 до x13, а оценката на преподавателя по 
същите въпроси за съответния колега са означена с y1 ,…, y13.  
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Отговорите на въпросите са по 5-степенна скала на Ликерт (Likert) като 
оценките означават знания/умения/постижения: 5-високи (много добри), 4 – 
добри, 3 - средни, 2 - задоволителни, 1 - незадоволителни (слаби). 

4. Анализ на получените резултати  

Изследвани са данните от сравнителен анализ между външната оценка и 
самооценките на 40 студента. Направена е първична статистическа обработка 
на оценките. Дескриптивните статистики (средно, минимална и максимална 
стойност, стандартно отклонение) са дадени в Таблица 2.   

Таблица 2: Дескриптивни статистики за самооценката на студентите и външната оценка 

 
N Mean Min. Max. Std.Dev.  Mean Min. Max. Std.Dev. 

y1 40 2.850 1 5 0.892 x1 3.025 1 5 0.832 
y2 40 1.975 1 5 0.947 x2 3.250 1 5 0.954 
y3 40 2.450 1 4 0.815 x3 3.300 1 5 1.018 
y4 40 2.250 1 5 1.006 x4 3.425 2 5 0.958 
y5 40 2.525 1 5 0.960 x5 2.925 1 5 1.118 
y6 40 2.375 1 5 0.979 x6 3.250 1 5 1.056 
y7 40 2.250 1 5 0.927 x7 3.425 2 5 0.958 
y8 40 1.850 1 5 1.051 x8 3.300 1 5 1.043 
y9 40 3.100 2 5 0.955 x9 4.200 2 5 0.823 
y10 40 3.350 1 5 0.893 x10 3.500 1 5 1.013 
y11 40 3.925 2 5 0.888 x11 3.975 2 5 0.947 
y12 40 3.375 2 5 1.125 x12 4.000 2 5 0.961 
y13 40 3.875 1 5 1.017 x13 3.950 2 5 0.932 

 

Използвани са стандартни процедури от клъстерния анализ за групиране 
на отговорите от анкетата [9], [10], [14]. Данните от външната оценка и 
самооценките на  студентите с йерархични агломеративни процедури по 
методите пълна връзка и Вард с Евклидово разстояние са групирани в 
клъстери, Фигури 1 и 2. 
 

  
Фигура 1. Дендрограми на оценката на преподавателя 
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Фигура 2. Дендрограми на студентската самооценка 

Визуалният анализ показва стабилна тенденция при групирането на някои от 
компонентите на знанията и академичния опит, които попадат в обекта на 
изследване в експерименталната методика. Илюстрация са клъстерите: 

- оценка от преподавател: A1={1+5, 9+10}, A2={11+13, 12}, A3={2+4, 8; 
3+6,7}; 

- самооценка студент: B1={1+2, 10; 5},  B2={3+8, 4; 6+7}, B3={11+13, 12; 9}. 
Различават се по групирането на следните пет въпроса: 2, 5-7, 9. 

Те ясно показват, че при външното оценяване и самооценките в обща 
група от умения попадат работните умения „Управление на времето“ и 
„Умения за работа с прибори и уреди„ и личностното „Надеждност 
(изпълнение и ангажираност)“. Съвсем адекватно в тази група студентите 
поставят и „Способността за работа в екип“. Детайлите на съвместната 
дейност очевидно остават незабелязани за преподавателя.  

Комуникационните умения за „Устен отчет“, „Писмен отчет“ и 
„Презентационни умения“ също определят обща характеристика от палитрата 
на умения в учебната работа по аналитична химия. Има някакви различия 
между преподавател и студентски самооценки в степента на значимост по 
отношение на представянето и успеха.  

Преподавателят, при оценяването чрез отчета, получава пълна представа 
за техническите умения: „Критично и аналитично мислене“, „Способност за 
свързване на теория с практика“ и „Решаване на проблеми“, докато студентите 
не виждат проявата на „Критично и аналитично мислене“ при представяне на 
резултатите си. Това е лесно обяснимо със стереотипите за прилагане на 
стандартни форми при комуникация – протоколи, форми за отчет, темплейти 
за презентации и не се насочва към оценка на изграждане на съдържанието. 
Така се разкрива едно поле за работа по развитие на компетентност в 
следващи учебни задачи.  
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Най-отчетливи са връзките между компоненти на уменията „Знания и 
академичен опит“. За студентите „Математика, технически дисциплини, 
аналитична химия“ и „Критично и аналитично мислене“ практически по всички 
методи на клъстеризация са най-отчетливо обвързани. Преподавателят 
логично поставя „Критично и аналитично мислене“ и „Решаване на проблеми“ 
и приложните умения в клъстер (група), която му позволява да го 
идентифицира и оценява, посредством представяне, т.е. при 
комуникационните умения. Очевидно това е свързано и със съдържанието на 
задачите в експерименталната методика, които са ориентирани към развитие 
на критично мислене.  

Студентите обединяват „Математика, технически дисциплини, аналитична 
химия“ и „Критично и аналитично мислене“ със „Способност за създаване на 
блок схема на процес в аналитичната химия“, което още веднъж показва, че те 
се стремят към формализирането на резултатите, което е естествено предвид 
стандартните форми и методи на оценяване.  

Способността за свързване на теория с практика и решаването на 
проблеми, те не идентифицират като умение в сферата на знанията и 
академичния опит. Това дава ориентири за работа по дизайна на курсовете и 
системата от задачи, която трябва да развива потребност у студентите да 
учат, за „да могат“.  

Заключение 

Изследването на специфичните умения, които студентите формират при 
изпълнението на учебните задачи по различни дисциплини може и трябва да 
се използва за оптимизиране на стратегиите на преподаване и дизайна на 
академичните курсове. В традиционните представи дисциплините дават 
фундаментална и специализираща подготовка и на фундаменталните (от 
първите семестри на обучението) като че ли се отрежда да осигуряват 
усвояване на някакъв обем от знания, който в следващите години да осигури 
развитие на умения за прилагането им. В настоящото изследване се разкрива 
възможността още на старта на обучението в университета да започне 
развитието на уменията и компетентностите, които практиката очаква.  
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ACADEMIC EXPERIENCE AND PERSONAL ABILITIES IN ANALYTICAL 
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Abstract: This article presents research results of experimental model for training in 
analytical chemistry. A comparative analysis of self-assessments and external evaluations on 
individual components of knowledge and academic experience are considered in the context 
of skills development for employment expected from businesses in the chemical industry. 
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