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Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории
и закономерности в химията, да изгради у тях умения за решаване на изчислителни задачи по обща и
неорганична химия и да формира практически умения за лабораторна работа. В теоретичната част на
курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, съвременни теории за природата на
химичната връзка, видове химични взаимодействия и закономерностите, на които те се подчиняват.
В теоретичния раздел са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за наименуване на
координационни съединения. В семинарните занятия се изучават методи за решаване на
изчислителни задачи по обща и неорганична химия, които студентите използват в тяхната
експериментална работа на лабораторните упражнения. В лабораторните упражнения се прилагат
знания от лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в
химична лаборатория, извършване на основни химични изчисления и операции и анализиране на
експерименталните резултати. Теоретичното съдържание на курса е разработено съобразно факта,
че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с познания по химия,
математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, студентите са
подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на семинарните занятия и
лабораторните упражнения.
Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, изучавана през
втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Теоретичните основи на общата и неорганична химия.
2. Ще могат:
 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване,
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране;
 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и
молеквивалента концентрация;
 Да описват проведените експерименти;
 Да анализират експерименталните резултати;
 Да изравняват уравнения на йоннообменни и окислително-редукционни процеси;
 Да решават задачи от състав на веществото;
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна
концентрация;
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и
молеквивалентна концентрация;
 Да решават задачи от разреждане на разтвори;
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени
разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др.
Начин на преподаване
Аудиторно: 135 ч.
 Лекции (60 часа)
 Семинарни занятия (15)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 225 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика,
получени в средния курс на обучение.
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Препоръчани избираеми програмни компоненти
Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
Съдържание на курса
Курсът по Основи на химията включва лекции, семинарни занятия и лабораторни
упражнения. Лабораторните упражненията и семинарните занятия по Основи на химията са
задължителни. В лекциите са разгледани теоретичните основи на общата и неорганична химия –
съвременни представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, координационни
съединения, видове химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, химично равновесие,
дисперсни системи. Особено внимание е отделено на уравненията на химичните взаимодействия,
теория на електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите електролити като равновесен
процес, неутрализация и хидролиза на соли. В семинарните занятия се решават изчислителни задачи
от състав на веществото, концентрация на разтворите, разтворимост на веществата. Лабораторните
упражнения включват теми от лекционния курс. Те изцяло са съобразени с факта, че са първите за
студентите упражнения по химия, в които се формират навици за работа в химична лаборатория,
създават се умения за извършване на опити и анализиране на получените резултати.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Основи на химията
Тема
часове
Строеж на атома
6
Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната
обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома.
Вълнов модел за строежа на атома. Вълнова механика. Физичен смисъл на вълновата
функция. Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в
многоелектронните атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и
енергетични диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро.
Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система.
3
Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система.
Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.
Природа на химичната връзка
5
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, ЛангмюирЛюйс. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и
поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и
валентност. Насоченост на химичната връзка. Молекули с кратни връзки. Нелокализирана
химична връзка. Донорно-акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) –
основни понятия. Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали.
Порядък на връзката.
3

Химична връзка в кондензирани системи. Междумолекулни взаимодействия.
Водородна връзка.
Кристално състояние на веществата. Обща характеристика. Видове кристални
решетки. Атомна, йонна, молекулна и метална. Полиморфизъм и изоморфизъм.
Видове химични взаимодействия
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.
Координационни съединения
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на
химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ)
и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните
съединения. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.
Химична кинетика
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на
химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции
от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда.
Катализа
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.
Химично равновесие
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху посоката на химичното равновесие.
Химично равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.
Дисперсни системи
Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на
разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори.
Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично
налягане.
Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на
електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента
на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити.
Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити.
Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори.
Буферни разтвори. Неутрализация и хидролиза на соли.
Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на
хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори.
Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията.
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Общ брой часове:

2

12

7

1
3

2

3

14

1
1
60

Форми на текущ контрол:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
4

ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра
Б/Семинарни занятия по Основи на химията

тема

часове

Тема І. Състав на веществото
1. Изчисляване на масовата част (%) на атомите на химичните елементи или
на молекули в сложни вещества
2. Изчисляване на молната част (%) на атомите на химичните елементи или на
молекули в сложни вещества
3. Определяне на емпиричната формула на вещество по данни за масовата
част (%) на атомите на химичните елементи в състава му
Тема II. Концентрация на разтворите. Разтворимост на веществата
1. Масова част на разтвора (%)
1.1. Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%)
2. Моларна концентрация
2.1. Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
3. Молеквивалентна концентрация
3.1. Смесване и разреждане на разтвори с молеквивалентна концентрация
4. Връзка между различните начини за изразяване на концентрация
4.1. Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
4.2. Връзка между концентрация в масова част (%) и молеквивалентна
концентрация
5. Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
6. Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и молеквивалентна
концентрация
7. Разтворимост на веществата

3

10

Колоквиум І върху изчислителни задачи

1

Колоквиум ІІ върху изчислителни задачи

1
Общ брой часове:

15

Колоквиум І върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
КолоквиумІІ върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

В/ Упражнения по Основи на химията
тема
Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на
разтвори
1. Лабораторни химични съдове и прибори
2. Основни лабораторни операции
3. Запознаване с единиците за маса и количество в химията
4. Начини за изразяване на концентрация на разтвори
Тема ІІ. Приготвяне на разтвори
1. Приготвяне на разтвор на NaCl с масова част (%)
2. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с масова част (%) като се използва
кристалохидрат
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация като се използва
кристалохидрат

часове

4

4

5

4. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с моларна концентрация, като се
използва кристалохидрат
5. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с молеквивалентна концентрация, като
се използва кристалохидрат
Тема ІIІ. Разтворимост
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат в зависимост от
температурата
2. Топлинен ефект на разтваряне
Тема ІV. Атомно - молекулна теория I
1. Количествено определяне на кристализационната вода в кристалохидрат
2. Определяне на качествения състав на основен меден карбонат и
съдържанието на меден(ІІ) оксид.
3. Определяне на молеквивалентната маса на метали
Тема V. Атомно - молекулна теория II
1. Определяне на моларната маса на въглероден диоксид
2. Определяне на молеквивалентната маса на калциев карбонат
3. Определяне на състава на твърдо вещество
Тема VI. Химична кинетика
1. Определяне на зависимостта на скоростта на химичните реакции от
концентрацията
2. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции
3. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на
химичните реакции
4. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции
Тема VII. Химично равновесие
1. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху химичното
равновесие
2. Влияние на температурата върху химичното равновесие
3. Влияние на концентрацията на оксониевите йони върху химичното
равновесие
4. Хетерогенно равновесие
Тема VIII. Катализа
1. Хомогенна катализа
1.1. Каталитично разлагане на водороден пероксид в присъствие на
катализатор железен(ІІІ) хлорид
1.2. Каталитично окисление на Mn(II) до Mn(VІІ)
1.3. Автокатализа. Редукция на Mn(VII) до манган(II)
2. Хетерогенна катализа
2.1. Каталитично разлагане на водороден пероксид в присъствие на
катализатор манган(ІV) оксид
2.2. Каталитично влияние на водата при взаимодействие на магнезий с
йод
Тема IX. Електролитна дисоциация
1. Определяне на привидната степен на електролитна дисоциация на силни
електролити
2. Електропроводимост на твърди и стопени соли
3. Електропроводимост на разтвори
4. Електропроводимост при разреждане
5. Движение на йони в разтвор на електролит
6. Електролитна дисоциация на основни и амфотерни хидроксиди
Тема Х. Разтвори на електролити. рН на средата. Хидролиза на соли
1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори
2. Приготвяне на ацетатен буфер
3. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на силна киселина със
слаба основа
4. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със

4

4

4

4

4

4

4

4
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силна основа
5. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със
слаба основа
6. Влияние на температурата върху степента на хидролиза
Тема ХI. Електрохимични свойства на разтворите
1. Ред на относителна активност на металите
2. Ред на относителна активност на неметалите
3. Електролиза
3.1. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид
3.2. Вътрешна електролиза
3.3. Анодно разтваряне на мед
3.4. Анодно разтваряне на мед в разтвор на натриев хлорид (получаване на
меден(І) оксид)
3.5. Никелиране (отлагане на никел върху мед)
Тема XII. Координационни съединения I
1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения
2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II)
2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), алуминий(III) и хром(III)
2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II) и кобалт(II)
2.4. Изомерия при координационни съединения. Хидратна изомерия
Тема XIII. Координационни съединения II
1. Йоннообменни реакции с участие на координационни съединения
2. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни
лиганди
3. Получаване на двуядрени координационни съединения
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични
вещества:
- доказване на кадмий(II) йони
- доказване на хром(VI) йони
Тема ХІV. Адсорбция
1. Адсорбция върху въглен от течна фаза
2. Адсорбция на йони от водни разтвори
3. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя
4. Хроматографско разделяне на железен(III) хлорид, меден(II) сулфат и
кобалтов(II) хлорид
5. Адсорбция върху катионити и анионити
Тема ХV. Колоиди
1. Получаване на колоидни разтвори
1.1. Получаване на емулсия
1.2. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид
1.3. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране
2. Свойства на колоидните разтвори
2.1. Оптични свойства (промяна в цвета на колоидните разтвори)
2.2. Електрични свойства (установяване на заряда на колоидните частници
чрез електрофореза)
Общ брой часове:

4

4

-

4

4

60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по
тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за
посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс и на семинарните занятия. В
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самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и
ръководителите на семинарните и лабораторни занятия.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Основи на химията включва лекции, семинарни занятия и лабораторни
упражнения. Семинарните занятия и лабораторните упражнения по Основи на химията са
задължителни. Семинарните и лабораторните занятията включват предварителна, самостоятелна
подготовка на студентите по темата от семинарното занятие и лабораторното упражнение.
Ръководителят на лабораторните упражнения и семинарните занятия създават условия за активно
участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.
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Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени по два колоквиума съответно върху лекционния
и семинарния материал. Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на
преподавания лекционен материал и методиката на решаване на изчислителни задачи по обща и
неорганична химия, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от текущ контрол
върху изчислителни задачи от семинарните занятия и 3) Резултат от писмения изпит. Резултатите от
компоненти 1) и 2) са средноаритметично на получените резултати, съответно от по два колоквиума.
Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) са Отличен 6, се освобождават от компонент 3) и
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.
Оценката по Основи на химията се изчислява по следната формула:
20% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 70% от оценката на
компонент 3).
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 и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Ваня Лекова
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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
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Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават уравнения на окислителноредукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална
курсова задача придава завършеност на обучението им по тази дисциплина.
Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения
2. Ще могат:
 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения;
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в
периодичната система;
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в
зависимост от мястото му в периодичната система;
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост
от степента му на окисление в тях;
 Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтезите на
неорганични вещества;
 Да решават уравнения на окислително-редукционни процеси;
 Да извършват изчисления по химични уравнения;
 Да описват проведените експерименти;
 Да анализират експерименталните резултати.
Начин на преподаване
Аудиторно: 120 ч.
 Лекции (60 часа)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 210 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Основи на химията, получени от предходния семестър
на обучение.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Химия на координационните съединения, Биологичноактивни координационни съединения
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Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
Съдържание на курса
Тематично съдържание на учебната дисциплина
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са разгледани
теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните съединения.
Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по групи от
периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната обвивка
на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс
върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, както и решаване на
уравнения на окислително-редукционни процеси и изчисления по химични уравнения.
А/Лекции по Неорганична химия
Тема
часове
Водород
2
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.
1 група на периодичната система
2
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr)
Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение.
2 група на периодичната система
2
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
13 група на периодичната система
6
Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение.
Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на
химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване.
Химични съединения. Приложение.
14 група на периодичната система
6
Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение.
Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества.
Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
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15 група на периодичната система
Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи.
Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения
на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
Преходни елементи
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен
ред.
6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
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11 група на периодичната система
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Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
4

12 група на периодичната система

3

Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Общ брой часове:

2
2
60

Форми на текущ контрол върху лекционния материал:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

Б/ Упражнения по Неорганична химия
тема
Тема I.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Видове окислително-редукционни реакции
Експериментална част
Пречистване на вещества
1. Пречистване чрез прекристализация
1.1. Прекристализация при охлаждане на наситен при висока температура
разтвор
1.2. Прекристализация на вещества, чиято разтворимост се променя
незначително при нагряване
2. Пречистване чрез сублимация
Тема IІ.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Прости вещества
Експериментална част
1 група на периодичната система
1. Взаимодействие на натрий с вода
2. Химични свойства на натриев хидроксид
3. Свойства на натриев пероксид
3.1. Окислителни свойства
3.2. Редукционни свойства
Тема ІII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Хидриди на алкалните и алкалоземни метали
Експериментална част
2 група на периодичната система
1. Взаимодействие на магнезий с вода
2. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониеви соли
3. Свойства на бариев пероксид
3.1. Взаимодействие на бариев пероксид с киселина
3.2. Окислителни свойства на бариев пероксид

часове
4

4

4

5

3.3. Редукционни свойства на бариев пероксид
Тема ІV.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Йони на метали в низшата им степен на окисление
Експериментална част
13 група на периодичната система
1. Свойства на алуминий
1.1. Взаимодействие на алуминий с киселини
1.2. Взаимодействие на алуминий с основи
2. Получаване и химични свойства на алуминиев хидроксид
3. Получаване на калиево-алуминиева стипца
4. Хидролиза на алуминиеви соли
Тема V.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература
1. Указание за извършване на библиографска справка
2. Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на
неорганичната химия
3. Цитиране на научна литература
Тема VI.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Прости вещества
Експериментална част
14 група на периодичната система
1. Свойства на оловото
1.1. Взаимодействие на оловото с разредени киселини
1.2. Взаимодействие на оловото с концентрирани киселини
1.3. Взаимодействие на оловото с основи
2. Съединения на олово(ІІ)
2.1. Получаване на оловен(II) хидроксид
2.2. Получаване на малко разтворими съединения на олово(II)
3. Съединения на олово(ІV)
3.1. Получаване на оловен(IV) оксид
3.2. Окислителни свойства на оловен(IV) оксид
Тема VII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление
Експериментална част
15 група на периодичната система
1. Получаване на азот
2. Получаване на амоняк
3. Химични свойства на амоняк

4

4

4

4
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4. Получаване и химични свойства на азотиста киселина
5. Химични свойства на азотна киселина. Нитрати
6. Получаване на малкоразтворими фосфати
Тема VIII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори:
1. Водороден пероксид
2. Съединения на сярата, в които тя е междинна степен на окисление
Експериментална част
16 група на периодичната система
1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид
2. Получаване на сулфиди чрез утаяване и изследване на разтворимостта им в
киселини
3. Взаимодействие на метали с разредена и концентрирана сярна киселина
4. Взаимодействие на концентрирана сярна киселина с въглерод и сяра
5. Качествени реакции, доказващи наличието на сулфитен и сулфатен аниони
Тема ІX
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли
Експериментална част
6 групи на периодичната система
1. Получаване на хромен(ІІІ) оксид
2. Получаване на хромен(ІІІ) хидроксид и доказване на неговата амфотерност
3. Хидролиза на соли на хром(ІІІ)
4. Окислителни свойства на калиев дихромат
5. Получаване на хромена стипца
Тема X.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Водород в степен на окисление (I)
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление
Експериментална част
7 група на периодичната система
1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид
2. Термично разлагане на калиев перманганат
3. Влияние на средата върху окислителните свойства на перманганатния йон
4. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид
Тема ХI
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
8 група на периодичната система
1. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)
2. Взаимодействие на желязо с киселини
3. Получаване на железен(ІІ) хидроксид
4. Редукционни свойства на желязо(II)

4

4

4

4
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5. Получаване на железен(ІІІ) хидроксид
6. Окислителни свойства на желязо(III)
Тема XІІ.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
11 група на периодичната система
1. Получаване на меден(І) оксид
2. Получаване и химични свойства на меден(І) хидроксид
3. Получаване на меден(ІІ) оксид
4. Получаване и химични свойства на меден(ІІ) хидроксид
5. Получаване на основен меден карбонат
Тема XІІ.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
12 група на периодичната система
1. Амфотерни свойства на цинк
2. Получаване и химични свойства на цинков(ІІ) хидроксид
3. Получаване на цинковоамониев фосфат
Тема ХІV. Работа по курсовите задачи
Тема ХV. Защита на курсовата работа

4

4

4
4
Общ брой часове:

60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс
колоквиуми, както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от
неорганичната химия. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от
лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лекциите
включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по
Неорганична химия са задължителни. Те включват решаване на уравнения на окислителноредукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на експерименталните задачи,
самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените
резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно участие на
студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.
Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс.
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в
теоретично и методично отношение.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6, получават крайна оценка по
дисциплината Отличен 6.
Оценката по Неорганична химия се изчислява по следната формула:
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2).
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 и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
Доц. д-р Ваня Лекова
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IIPOO. A-P I4fl]I,ffII I,IBAHOB
Puxoeodumer xqmedpa Opzauuuua xuuta

I MII ..Mc;tluultcra

HccnerluaJl[cru). Celtecrpua.lna tarca

1300lu. (ocellcronrH,lcBa) 3a ue,qrtq [epnoA ua o6),.reurlc.

C yeaNeuue,

grg (Datrv_lrerutra

llperIuc u3BncqeHrc
lial eApa "OpraH[qEa xxM]rr"

or 06.12.2017 r.

flporoxo,r J\! 288
Ha 06.12.2017 r. ce [poBcrc 3ace.qaHxe Ea (are,[peHu, c6Be'r Ha (are,qpa "OpraH[,]Ha

xIIMItr".

O5r[ cr,craB Il. flpucr,crBar 7i npo$..]-p I,ljrur]l I,lBallolr.:lou. u-p C re':ra CTarroga.
loq. l-p ll-rarles ArrreloB. Aort. tr-p P)NrrHa 6a(axc(a, tro!. ,t-p ).(aH flarpoB. ;toll. ,,1-p
Coner Aaul,o. r:r. ns. J-p ClaHlrNrup N1arolou. Otcrcruar l: Joq. J-p Croauxa Huro:rona R

O'tnyck.

Heo5xo,lulr 6poil ::a no-[oxureneH u36op 5.

[uereu pex:

1.

YqeSEr B6l1pocx
1.1. OSrBrrBaHc Ha Nrccra 3a nplrl-Nr Ha :IoKropaHrrr

npc: 1.rc6rara 2018/2019

fonrIHa
1.2. Onpexe-raue
cIrerIuaJII,rcTlI

raxcu ra N4Il ,,\4enr]rurHcI(a \x\rrrr"

nnareHo. PO13O.

Il IJecrleuuarlI'lqf ll.

1.3. I,136op Ha qneE B (orv[rcnrra 3a KCK'2018
1.,1. l435op Ha xrypr.r 3a

1.5. l,I36op Ha
2.

,qprr

rrple\'r Ha,qoriropaHrlr.

3a korrr(ypc Ha

rn. acxcreHr

I{niUoB BRnpocu
'l'el{yul!l BBnpocfi

flo r.l.2 or rueauua per

BBE

Bpr3ra q lroBu, liprreNr lta c'rvaeHTn OKC ,.varficrlp"

npe: uoaara v.re6ua 2018/20I9 ro:ruua Ssxa oScr,xtauu

Ilpu,b.

l-p ll:raafl

Nlar

ucr"Lpc(lire flpoapaNlx.

Llrauoo npejlnorol npe3 HoBara 2018/'2019 ){rc6Ha.ornHa !a ce

oSsBx nprieNi B N4ll ,.N,le,quulJHclia x[),r.]r". :alovna $opua ua o5yvellue, xilaleHo 3a

cflequilltlctu II llecreuua[rcTl]. Axc(yrr,rpaHo, 6e npennox(eHxe aa ce 3alra3u
ceNrecrprarHara raKcara Ha

C:re! o6cr,x_Iare,
\laftrcrl,pc(a flpofpaNra MX.

MII ..MejlfiqxHcl(a x vrr'

HellpoNfcHcHa

.

r(are,lpelll]Jl cLBer erlltHolylnHo npue rpej!toxellrlrra

3a

PeureHue:

l{(l npe:tnara

Ha

OC:

,lJa o6aea npucrr 3a,v.ic6Hara 2018-2019 yrc6na

xuuun"- 3O. lr,ttiLrero 3a crle{naxucll,l

11

HeclreuriLrruc

lll.

ro,uua B

]vll

l

.,Nlelll{uoc(a

c1,c ceMecrpuiLx.rar'1a(oa 800 rrB.

(oceucroruu :reea) :a ue-rrla nepao.q na o6yuenue.

07.12.2.017
r_p.

r.

flLror,tul

llporo(on.Ili(:
(x-p .{. Bolr

OQ xrt,qecku

Ien.:

oakynmemyn,apAceH

Kareapa O P IA
I{3x.

i$

II

N,24rp,nosaxB

4000

359 32 I 261 402

fl,;;'*ffit,

IIq IIA ){VII{VI q

43/11.12.2017 r.

Io

AOU. A-P BECEJII{H KMETOB
AEKAH
HA XI{MI4TIECKI,I @AKYJITET

tly "[Ar4cr.r[ xuJIErrIApAcKI{"
TIJIOBAI4B

AOKJIAA
or npoQ, q-p I{,rrlln I,Inanoa
p:broBo4rrreJr (areApa Opranuuna xrzuux

Ornocao: :axpzaane na MfI ,,OpraH[.rna x[Mu.f,".

YBAXAEMI,I AOq. KMETOI],
Mo;tl 1a ouccere 3a pa3rncx/Iatle gbs (Darivrletuu cBBcr rla XrrNtuqcct<tr $aryrlrcr
rlpenilollicflfie 3a 3ariplRa]re Ha MII ..OpfaHluna xuttult", cuurarro or y,rc6rrara
2018-20l9 ror.

llpu]loiricnre: Ilpel1uc-n3BjrelreHlc or npororo;r j\&288/06.12.2017 r.

C yoaxerrue,

[POO. A-P I'IJII4'IH IIBAIIOB
Pzroeodumet ramedpa Opeatuuua xt l,ttu

llpeuac'u:ueleule
oT 3aceaaHIIe Ha

"opIaHtqHa
or'06.12.2017 r.
t(aTenpa

\uurr"

Ilporono"'r J\} 288
Ha 06.12.2017 r. ce rpoBerte 3accxaH[e Ha (a1e:]peHu, crBcr Ha I(arerlpa'-OpraHrrna
x,Jr'tltr".

O6ui osorag Il. Ilpuctcrtsar 7: lrpoQ. .{-p l,Ilugs I4galot. 1oq. ,1-p Crera Crarrola,
,{oq. .{-p llnaNler AHre-IoB, noq. ,{-p PyruHa EaKfiol(a, .{oU. J-p XaIl llerpoe,.qoq.,q-p
Cone, Aattlo, rx. ac. n-p CraHrJllfxp MaHo-rol- Orcr,crsar l: Io{. /t-p CTojll(a Hx(onoBa
B OTIIVC(,

lleo6xo,quNr 6poii 3a 11oxor(1'lre-rreH u35op 5.
AHetseH petrl

l.

Yve6r,u

r, ur

rp.ru,r

1.1. O6rBrBaHe Ha Nlec'r'a 3a npxeNr Ha ,]ortropaHTfl npe3 y.1e5Ha1a 2018i2019
fOrlxHa
1.2. Onpe,le:rene

ralicll 3a Mll ..Me:lluullo(a xuNtur"

nnareHo. PO,/3O,

ct1eq]1a,!I'tcTll u HeoIIcuIIa]lIJcTIJ.

qjrex

1.3. LI36op

11a

1.4. I,l:5op

la xypu

t

rionucusra :a I(CI('2018

:td nprleM Ha AorcopaHTu.

1.5. I,1:5op rra atlpu :rc rioHr(ypc Ha

2.
3.

rr. acucrerr

Ka,tpoBlr B'r,rpocfi

Texvnlr ar,npocr

llo r.1 or rHeBHn,

pe,r 868 Bp!3(a c HoBr'r, fiprreM rla clyaeHTr-Marrcrpx npe3 EoBara

)ec6Ea 201E/2019 r oluHa 6rxa 06c6x/,1aBx r{arucr6pc([re [porpa\lu.

Ilpor!- .11 lIrnru l,lnaros npeJno/s rl 6!ne 3aKp ra Nrerrrcrr,pctia
..up.!nll'ln1 \l\r/r.,- pe .uBIu r.'ir ru,r.rJ U ,\u(ri r(

nporpaNla

Aoq. jl-p AHrenoR ce r3Ka3a! qe ue nuuquxpa ct,:ljlaBaHelo Hit HoBil Nlalxctr,pcxa
rlporpaMa.
C,,re,q

o6clNraue, (areapegt, c6Ber err,rHoaylrrHo npue npe.qnoxegrero Marricrlpcr(a

nporfaNra !.OpraHxrrEa xrrNlrr" ila 6'!;Ie 3aKpura x na ce pa3pa6oTx HoBa.

Peurenue: I{C npeg:rar'a rra (DC:

Ia

o.co6px fipci]lro(eHurra rla

KC 3a

3a(pnBaEero Ha MarucrrpcKa rlpotpaNla

..Opranu.rua xuuur".

0'7

.12.20t',7 f .

rp. llnoBilJlB

flpototior.rux:
(a-p. A.

Eoxr

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за прием по магистърски програми в Химически факултет за учебната 2018/2019 година
- държавна поръчка
Хранителна химия – редовно обучение – 10 бр.
Учител по химия (за специалисти) – задочно обучение – 10 бр.
- платено обучение
Наименование

Форма на обучение

Семестриална
такса

Магистърска програма
Медицинска химия

задочно (2 семестъра)

800 лв.

Медицинска химия
за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

800 лв.

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

850 лв.

Спектрохимичен анализ
за неспециалисти

задочно (4 семестъра)
първа година
втора година

800 лв.
850 лв.

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Хранителна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Компютърна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Учител по химия
за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

800 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Химическия факултет
за прием на докторанти през учебната 2018/2019 година

Катедра

№ по
ред
І.

Шифър
1.
1.3.

ОНХМОХ
ІV.
ОНХМОХ
АХКХ
АХКХ
ОХ
ФХ
ХТ

Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма
Педагогически науки
Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по химия

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки
Неорганична химия
Теоретична химия
Аналитична химия
Органична химия
Физикохимия
Технология на неорганичните вещества

Редовно

Задочно

1

ОБЩО:

12 декември 2017 год.
гр. Пловдив

Образователна и научна
степен “доктор”

1
1
1
4
1
2
11

Декан на ХФ:
(доц. д-р В. Кметов)

,4o Aou. .{-p BecenllE KNleroB
,4ekaH Ha Xr.rMlqecM

Oa(yrre'r

Ilpu nY ,,f1. XrueHnapcM"
llnoB.{uB

AOKJIAA
or ,4orl. ,{-p BaH, JIer(oBa
PcxoBoauae-r1 (are.{pa

06ua l]

ueopmHfi,rHa xuMr'r, c Meroaur{a Ha o6yqeHuero no xi.IMLu

Ynaxaeivrl aoq. Kueroe,

Moiu aa Bnecere 868 OC ua X@ npealroxeHrre
Xpr.rcroBa fapoBa

Ha

r(arerpeElu c6Ber .4o(TopaHr 3Jrar(a

.[a npe(6cne peroBHara cu aor{ropaHTypa, clrrrrauo or 01.01.2018 ao

31.12.2018 r, nopa.ru .flr.Iallru Eprr{I1Hr4.

3nar(a fapoBa
o6racr

Ha

e

.[o(ropau r

B (are.upa

OHXMOX

Ea XtrMliqecttu

lfaxyrre

r

no:

Hd

y\eHu4u/ne

Bxcuje o6pa3oBaHue: 1. fle.{arornlrecl(Ir EayNl

npo4)ecuoEanEo EanpaBneExe: 1.3.

flejlarorrxa na o6yvenuero to...

,qo(Topc(a npofpaMa: MeTo,qxKa Ha o6y.reHr.rero IIo xrMu,
TeNrara Ha

Ao(ropaiirypara e ,,O5ozat11r6aHe Hd layq ama ?pdttomHacn

qpT u3ctelo1anenckd deilHocm a CLIII no xljfiu, u ona3caHe Hd ako:ttllma cpeda"c Hay\eH
p6(oBoltr'rTen aol]. .{-p l4oplaEl{a AuNroBa.

ITputoctcetrue:
1.

llpenuc or npororon N!159/23.1 I .2017 r.

2. Mon6a or.qomoparjr 3nar(a XprcroBa fapoBa.

24.11.2017 r.

rp. ILroenua

C yeaxenue:
,r,toq-

Ban, Jle(oB,

P!(oBo,,tr1Ten r(aTe,qpa
OSrua u ]leoptaHu.tHa xr\rr'J,I c rlrerolrKa ila o6)...teHrero

ro xriNltl,

/1O PEKTOPA
Ha

fty ,L xIlJlUH!,A.PCKl{ '
TYI(

NIOJBA
or 3,narr(a XP[croBa l apoa'a pedoaet doxtnopaunt
rir,rr rare;lpa..O6uta u Ecop|allrlqEa xr,\rlrs c llelo.qnxa ua o6)qeH ero no
(r,Nr XxNlI,i,]cruln Oatl'rrer na IIV..fI. XfiilcH]1apcI(lI".
o6nac l Fla BrIcLxe oSpa3oBaHtle I lleJar'omra.
HattpaB-leHlle i -J. IletraloauKaHa05\'lcHtlelo flo ..
irctiTopcKa Ilpofpa\ta ..Mcro.lxl(a tla 06) geHrIcro Ilo trlNIIL .
rralaleH Il6rioBoJx r e.r - irou. :t-p iioplaH(a ,lrlNlulpoBa .ilxrloBa.

\

Nlll'''

TCNIA:

,,

t ttl) llHdtttLL ?p4\tcn']lt lactt1 Hal ))rtet tlnl utne

06o:antt eate uu
'I\ .1 -i \'tt1'-t't t -.'o', it'' \"tl
a CIIIT no xu.ttLuL u ttnd36aHe Hd ()KolHLltntl cpedLl"

YBilr(acMU r-rl PcKTop,
Mo-1, ita NIn pa3pclllllTc fa lrpc(toHa o5Fsn,ra,o cll 3a e.rllla KarleH:lapHa ro,:lrHa
jrrr\Hr lrputrnHlr. cqtrrano or 0l.01.l0ltl r.

I1o

Ila,uearr cc rto-r5ara \rrI ra 6B.le )',loB-lelBopcHa.

C yBa',KeHL\e:

J.4

(3jrarKa fapoBa)
21.11.2017 r.

rp. llaoerfie

flpcn c

r3Bne.reHHe

oT sace,laUrie

ra liaTclPa

OHXNIoX
or 23.11.2017 r.

IlporoKo",r J\! 159

Ha 2l.l1.2017 r. ce npoBerte 3aceaaHre Ha KaTeapeHx, crEeT Ha

\,r\rhq c 11elo0Il(a

Pd ()6l

venre ro ro

IIeu

fan,

!ou. A-p iiopAaHKa

,qxMoBa, Aorr.

MapaHoBa, rn. ac. A-p iiopaaHxa CreOaHoBa, rn. ac. a-p AHroaHera Au.enaleBa,

ToH.reBa, r,r. ac.

r-p Kupuna

oT AHeBHu' pell no T, 2.

qHa

rtrtun".

CccraB Ha KareApeHH, crBer 7. flpacbcrBar 7t Aou A-p BaH,r JleKoBa,

a-p

KaTelpa,,o6uta HeopfaH

rr.

ac. A-p

CToiiHoBa.

Yve6rfi ssnpocu:

2,3,Pa3rne)qaHe Ha ruo,l6ara Ha !oKTopaHT 3narKa XplcroBa fapoBa

rlo r-2.3. or lHeBLrx,

peA

!ou- a-p BaH,

J]eKoBa 3ano3Ha RareApeHx, cbBer

c nocrtnrJlara

Mon6a or !oKTopaHT 3JlarKa fapoBa aa npexrcHe peAoBHaTa cU IotrropaHrypa nopa:1u nxqHo nPfirl0Hl,r,

cqrraHo or 01.01.2018+31.12.2018 r.

Iou !-p hopaarra

.(nvoec, prKoBo! ren Ha jroKropaHrKara,

npeanoxa Nlon6aTa aa 6LIe npxeTa.
Mo,,r6ara 6e oolnor{eHa Ha rnacyBaHe l] 6e rlpuera eaHHoAyrxro.

24.1).2017 t.

flnoeaus

lI

poro Kon

q Lr

K:

(Mraeua C,r

.(o r-n l]exaua
ra Xlrr'rtr'recfli !ba(y-'l, e f
npfi IIY "l L XuneHlapcrflr''

.4OKnAI
or AorI. .{-p EneEa

f.

Xopo3oBa

Pnoao.{rrer rarerpa (D[3uroxrrMu,

.

f-Ir nel(aIl,

MoJI', Aa BHecere rrpeA Oa!(ynrerHrxr c6Ber fipeAnoxeErre 3a o6rBrBaHe IIa
KOE(}pC 3a 3aeM!!Ee rra a(aaeMrrqlla ar6xEocr "Aoqem" ro o6Jralcr Ea Brrqtre
o6pa3oBaEue 4. flprpoauu IIa),(Ir, MareMarri(a u zuQopuarrra, [po+ecEorrarrHo
EarrpaBlrerue 4.2. XrrMr.rqecM sayrur, EayqIIa crreq[aurEocT Otr3{I(oxIIMII,
(roroa4ua xuuur), clc cpo( 3 Meceqa or aarara ua o6napogoaue o ,{B.
Mor[BETe B uo.{Kpefla Ea flperloxer rero ca:
1. Ha I OeBpyapu 2018 roA. fpe,4croq rreEcrroErrpaEe Ea eAr.rE,qoqelrr or
(areApara, Tri(a qe nperroAaBarerc(urrr ctcraB ocraBa c: e,qr-ru npo$ecop, 4nava
,[oueETu, e,urH rJr. aclcTelrT a-p Ir ,qBaMa ac[cTeETIl.
2, Kaae4pfia uMa ,[ocrar6lluo qacoBe 3a IBTIrIIIIeEEe Ira 3a,q6.]D(IrreJIEt ,
xopaprrar 3a fre6Ea EaroBapeEocr or Bcr4tr(,rre rlpeflo,qaBareJrll ( B sacrorqEc
MOMem IIa rqar 6 aynu Ii e,&rE Ea % rqaT) (B[x [prrJroxeE[e rGM ,qorora,4a ra6l iqa 3a.racoBere B KareApa (Du3ri(oxuurs za 2017 / 2018 1lr. roA.,6e3 qacoBere
ra:6apaeutre 4lcqrlflJlrllrlr u qacoBeTe 3a AxIlIIoM,lIrTIt).
3. B rare,4para uMa r.r Aocraraqeq 6poi peIoBIIn re(Illlollrrrr r\TpcoBe - 6
6por. 3a yue6uara 20 l'7 / 2Ol8 r . re cal
a reru[iorreE rgpc [o @ttsuxoxuuut sa c,y4eETrr oT crreu. xr.rMrrr (:a,a. o6.) :rer<ropu 4oq. g-p E. Xopoaoaa (l-oa uacr) u upoQ. gxu B. ,(ea.ren (II-pa.racr);
. neKI[orIeE Iqpc rlo <Dusuxoxuuua c KotoulHa xu ta 3a cTylerrTrr oT crreU.
Me,qlrqmcra xuunr - reroop Aoq. a-p M. CrocuoBa;
. JreKlrioEerr qlpc [o <Du3uKoxlLvw c KoJtoudHa xu]t4w 3a cry4errrll or crrgrl.
KX r.r Xcl\4 (orsr floror) nerropr aoq. I-p E. Xopo3oBa ( I-Bn cerl.) u ,qoq. ,q-p M.
CrorEoBa (II-pu ceM.);
. IIeIrqloEeE lq?c no <Drcuxoxu,y1.8 ga cTy4eHrri oT crreu. Arrajrri3 r, (ouTpo.lr
-jle(rop AorI. A-p H. Am\rqeBa;
a rel(ulioEeE Kwc lo KonoudHa x*Mu, 3a cTy4e]llfi oT c[eq. AEaIl?l3 q
(ouTpon - nekrop rir. ac. a-p A. flerpoB;
a re(qroEerr Kwc fio Ercxmpoxltvu\Hu emolu 3a aHaqw ga cTy/],HT:, oT
cleq. AHarr$ ri KoETpo.lr - re(Top AorI. A-p H. ,4r-rMqeBa.
4. Bcerur e1rru or xa6[Jurr[pauuTe rlpeloAaBmen B (areApara E To3r]r c
Eay,trra cTerreE "aoroop" [peanalar n Eocrr oTroBopuogT rr 3a rlo el[ r r86rrpaeM
Jre(qrofleH r()?c I(arI(To cJreaBa:
. EKonoeuqeH Kam&w3 - rou. ,{-p M. CrorEoBa;
a Euokam@tu3a u quoeneKfipoxuMut - lot\. A-p H. AEMqeBa;
. PaduoqKmusHocm u padua4uouta xyrmypa - npo$. ,ryu B. ,{en reo;
sa

a llptl'Lo.rcld Ka Loudutt \Lt.ttLtt - fl. ac. tr-p,[ flcrpoB:
a lt.7ck mpoxLt.lt u\l1t .\tculodu 3a olLl7Ll j - :\ou. n-p H. .{uNIqcBa

5. lla.qse loiurrfl u nortotura xa,iurturtlpaH,]rr tpe n ollsBdre. tc (ll crrcraB rle
laNlalcc c]lBaN{a l]}Inu (xetlcrroHnpzule Ha lBava ]loul.HTn). B cr,utla nepuotr a
(arcilpala ],Nla caN{o e:!to Il3pacrBalle Ha \llcro (rrpot}ccop llo r}lI3Jll(oxu]I[,).
6, I1par,:ruuauero Ha N xaitx npenoiraBale,lfi ]J crIlM\i]lrpaue xa pa3Rlltrero
H\', . 14,erllalo R ( rpalel,lrlr iJ p-iqrllfe 'la Brlclll<lo oon.Lrrsall,r< r penr'i uxo
liG.rmpr, ia ficpno:lrl201'+ 2020 I
C.ratarrc. qe rara ni6poeguTc Nlorlllllr 3a Hadero npeJlloxcHue llalrgJlHo
o6oclroBaBar Heo5\oilltt\tocrra or ol]le e,uH iloIIeHT B (arcjlpa1a
IlpejlxoxeExcro 5e pa3rtlcitirlto ti cjulllorl\urHo norKpelleHo or {JleHoBcre Ila
(arcrpara xa KC or 4. l).2017 r.
u
flp[]ara\r rrperlfc lJjBrreqeH]rc or flporoKon Nl 150/ 4. ),2. 2017
qacoBcrc
201
8
I
201
7/
3a
vqcoHara
no
rlprr-roxerr[e ra6flilta c
4rn3n(ox]'lv,
L

t.

(),
( // flir'.-L'/-'(
/
u""/
.(art
P-n
/
"-

1. 1). )01',7
I Lroutuu

t

.

,4orl. .{-p E. XoPo3oBa

Kat elpa (Du:uxoxrrrtur
.racoRc aa 2017 / 2018 y'r. roil.
,{aco8ere
(oe3
ra xr5lpaeMme }areilHx ,]xcuxnrr x)
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До членовете на ФС
на Химическия факултет

ДОКЛАД
от доц. д-р Веселин Кметов
Декан на Химическия факултет

Уважаеми членове на ФС,
Във връзка със смяна на преподавателя по Английски език (Константин Кръстев)
през първия семестър на учебната 2017/2018 година, предлагам да бъдат хонорувани 60
часа упражнения на Дани Симеонова Симеонова, като възнаграждението да е в размер на
7,00 лв. за час.

11 декември 2017 год.

Декан на ХФ:
(доц. д-р В. Кметов)

До Декана
на Химически факултет
при ПУ „П. Хилендарски”

ДОКЛАД
от доц. д-р Стела Статкова
председател
на Клуб Драгендорф,
Уважаеми Господин Декан,
като председател на Dragendorff chemistry
решение на Факултетния съвет на 12.12.2017

club,

моля да внесете за обсъждане и

обявяването на Турнир за Купа Dragendorff chemistry club
1. Предлагаме Турнира да се проведе в периода януари - април 2017 г..
2. Предлагаме Турнира да се проведе в три етапа.
Първи етап - отборно участие по тема (една или повече от четири възможни) с излъчване на
победител за всяка тема
Втори етап - полуфинален кръг с отпадане на два отбора
Чрез жребии да се определят противниковите отбори.
Отборите да се състезават чрез едновременно отговаряне на 10 въпроса от областта на
химическите науки. Победител от всяка двойка е отбора дал повече верни отговора.
Трети етап - финален кръг с излъчване на победител
Двата отбора финалисти да се състезават за време в провеждане на химически експеримент.

3. Предлагаме Отборите да се състоят от:
ученик (от един до трима от 12 клас),
студент (от един до трима от ПУ)
наставник (докторант или преподавател от ПУ, учител/специалист-химик, завършил ПУ)
4. Предлагаме следните тематични области, касаещи всички слоеве на обществото:
Химия и храни
Химия и лекарства
Химия и козметика
Материали за медицината

5. Предлагаме следните примерни регламенти :
Регламент за Първи етап
- Всеки отбор подготвя 10 минутно представяне по избрана тема. (презентация, есе,
демонстрация, скеч)
- Представят ученик и студент (равностойно участие).
- Наставника помага при подготовката с материали, напътствия и тренировки.
- Наставника представя отбора.
- Наставника участва в журито, като може да даде гласа си само за един отбор (но не
собствения)
Регламент за Втори етап
Въпросите ще са от области
 Български химици
 Постижения на химическата наука
 Химията в бита на съвременния човек
 Химически факултет на ПУ
Регламент за Трети финален етап
Приложение на тънкосйната хроматoграфия за идентификация
Идентифициране на компонентите на:
 фармацевтичен продукт;
 фитохимичен продукт
 синтетична реакционна смес
5. Примерен !
Награден фонд
Всички участници ще получат сертификат за участие в турнира.
Победителите от първи етап ще получат право на участие в Лятна практика и предметни
награди.
Победителите във втори етап (ученици) ще бъдат записани като студенти в избрана от тях
специалност в ХФ, след подаване на документи и ще получат награда двудневна екскурзия с
посещение на фармацевтично предприятие и клинична лаборатория.
Отборът победител в турнира ще получи:
Купа Dragendorff chemistry club
Учениците ще бъдат записани като студенти в избрана от тях специалност в ХФ, след
подаване на документи.
Студентите ще бъдат включени в изследователски проекти.
Отборът победител ще бъде рекламно лице на клуба за 2018 г (професионална фотосесия)
Предложението е обсъдено на клубна среща на 06.12.2017 г.
С уважение :
(доц. д-р Ст. Статкова)

