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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 Създаден е метод за получаване, наблюдение и регистриране на пенни филми от 
ниско и високомолекулни повърхностно активни вещества в клетка със замяна на 
разтвора, което включи: изработване на стъклена капилярна клетка със замяна на 
разтворителя; изработване на механична конструкция за закрепване на клетката на 
металографски микроскоп 
 Изследвана е обратимостта на адсорбцията на BSA и C12G2 чрез получаване и 
регистрирането на контролни филми от разтвори на BSA (110-6M) и C12G2  (110-4M) и 
съпоставката им с филмите, получени след замяната на разтвора с H2O 
 Изследвана е паралелната адсорбция на BSA и C12G2 чрез получаване и 
регистрирането на филми от разтвори на BSA(110-6M) + C12G2(510-5M) и BSA(110-

6M) + C12G2(110-4M) и съпоставката им с филмите, получени след замяната на 
разтворите с H2O 
 Създадени са дескрипторни файлове и fuzzy фингърпринти файлове за получаване 
на  клъстерни групи лавандулови масла и групи вина по метода на отпечатъците на 
пръстите.  
 Масивът от експериментални хроматографски данни за група от 44  лавандулови 
масла и 1600 червени вина е обработен за фингерпринтен анализ и е използван за 
създаване на отделни клъстерни групи обекти. На тази основа са създадени  групи 
клъстери, всеки от които обединява обекти с много близки стойности на проверявания 
лабораторен показател. 
 Оценен е потенциала на fuzzy фингърпринтите за клъстериране на молекулни 
обекти и  прогнозиране на някои техни свойства, което задълбочава идентифицирането 
по важни субективни признаци (като аромат при етерични масла и букет при вина). 



 Разработена е  методическа система за формиране на здравни и екологични 
компетентности в обучението  по ХООС – 8 клас. 
 Създадени са  авторски дидактически материали за извънкласни дейности – 
вечери на химията, кръжочни и  клубни занятия . Разработените сценарии са 
приложени при организиране и провеждане вечери на химията в базовите училища в 
гр. Шумен и деня на отворените врати в Шуменския университет. 
 Разработена е анкета и е проведено анкетно проучване за оценка на 
образователната среда в средното училище. Част от получените данни са обработени 
с помощта на хемометричен подход и са представени на научна конференция. 
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