
.lJo roq. ,l-p BecerEH l(vcros

IeraH Ha XuNrn.rec(Il (Da(!-rrer

npu flY ..11. Xu-rcrlapcrcu"

I l:roeJuB

AOKJIAA
or .qoq. a-p Balu Jle(oBa

Bptr'IA Psxoso.{fi rer l<arerpa

O6rra u ueoprauuvua XlrMIL c Mero.ru(a Ha o6yqe rero rro xEMu,

Vsaxaeru aou. KMerog,

BR3 ocxoBa Ea perrreulre Ea 3acenaHl,Ie Ha IGTeApeHE, cbBer, cR c,roan ce Ha 26.10.201'/,

npe.tr[afaM aa BHecere 3a ,"rB6pr(.qaBaEe or oc ]a36opa Ha ,4ou. a-p BaH, JIeI{oBa 3a

p6(oBo,4[Ten (aTe.{pa o6tqa u ueopranu.rua xLrMIi, c MeToa]i(a Ha o6yqeE[eTo no xI-tM]'Ir.

flptuouceuue:

flpenrc or rporo(on Ns158/26.10.2017 r.

02.11. 2017

rp. IIporlur

arr*"r ,tffioL/
l]ptr'lll PB(oBo:rrrren (are.qpa

OSula a ncoprann.rra xrlN{r! c Nlelojlti}(a Ha o6y.IeHuero [o xlMtt,



IIPE[I{C.14 3 B,'I EqEHI4E
OT TIPOTOKOJ'I l\! 158/ 26. I0. 2017 r.

AHec.26.10.2017 ro,1. B ce npoBere (are,tpelr cllref rpl, Karertpa 'O6ura H HcopraHuqHa \rN{u, c

\y'ero,,trKa Ha oSygenfiero rro xnnun' .

I lpucl,crBaxa c,,re,lHrre gleHose ra (are,lpaTa:

l) ,lou. '1-P BaHr,ilexoBa

3)

'1)
5)
6)

1)

2) lou.l-p l4opaaura ,{nuoea
{ou. .q-p flcT, NIapuHoRa

f.]. ac, !-p fa.lr 'l oHqeBa

rr.ac. a-p 1,:iopaauxa Cre$ar:osa
rJ. ac.,1-p All roalle ra AH|erraqeBa

rr. ac.,r p liupura CrofiHoBa.

AHcBcH pc.l:

1. Vve6uu sr,npocu
2. [,i35op Ha p'h]ioLrorlfite.t Kitrertpa

flo r.2
,(o(.,Ie(oBa uu(ropuupa rrrcHoBere Ha KC. ,le cbtit. q:r.70 a;.1 o.r ilpaarnrrx 3a teiilloclta u

)clpoiicrBo Ha lly prkoBo.lr]Te.! ta re,tpa ce ur6rpa c raiiuo r"racyrane c 6rc.1ei ullu, a crrjl. .rn 72. a,1.1

01 chul11, la:lirr)riHocrra ce u16upa xa6aIurupa8o B HayLlHaTa o6nacT jtrUc.

Aorl. /lrNrolra Ipe4ronix 3a pcKoBo:txre.n Karejlpa:la 6r,te u:5paua noq. ,IckoBa 3aparx
nporBelrara cNlerlocr B TpvitcH 3a Karelpata NloyeHr. Koraro u c noNrorHa:ra 3BeHoro MOX /ta He ce
pa3narlHe.

lloq. Il.\4apuHoBa Ha pa8U ca\roorBo:t x Ka3a. qc ue rr,taclBa 3a !ou, "rle(oBa,

I nacvBaHa 6c Kovlcrl, tro xlSopa B crcraB:
llpe,ice,la|e,r:,lou. fl. MapuHoBa
LIileHoBc: rr.ac, ,,(-p AIr. A reltaqeBa

r;.ac. 1-p [,iop1. Cretf anoca
Cne,,l fipoBerteuoro r.laoyBaHc 5c oSrBeH pe3\ITat: OI Bcu.ir(l4 7.1.[eHoec Ha KC. pe:yt|r'ar or

r-racllrarero 7 rnaca..3a . jlou. Bafiq "llelto8a 6eure x36paHa 3a PBr.ioBolxre,r I{ar errpa OHX n MOX
riBM XuNrxqecr$r q)ariv.rrer Ha fIy "II. Xri,.Ielr,l{Dcr(x".

Iou. B. JlcKoBa 6.rar'oJapu lla KoJerurc 3a naleHoro.lloBepue.
C nrvcpneaue ra ttrer u,l pe:t 3accAaHrcro Ha Ka1_e]lpellu, clBer 5e[e 3aKparo,

(r:r.



no
AOII. A.P BECEJIIIH KMETOB
AEITAH
HA XI,IMIITIECKII @AKY,'ITET
IIY "NAIICIIfr XIIIEHAAPACKII"
NJIOB,U,IB

AO Itn AA

or Irpor!. I'I 1rH tr4BaHoB I4BarloB

npellccr1are,'r Ha Hay'rIIo ,trT prr

OT rrocuo: npo{cil-vpa ja 3aevaue Ha a(are\Iuqna rnlr{Hocr ..[poihecop"
e Il:ror,lurcru yuroepcu'rcr,.llaucuii XxJleluapc(II"

no o6,racr na suclxe o6pa3oBau[e 4. flprponuu uayru, uareuaruxa r unrfopvaruxa

llpooecroEalHo HanpaBreBue 4.2. XIlntrvccru nayxu (OpraHu'IHa xI{}rx'IHa rexxo. or[r)

vBA)ItAEMIT,4Ot[. ItMETOB,
yBejIoNuBaNr BlJ, qc Ha 10.11.2017 r'. ce rpoBe.qc 3axrllortl{Terlto 3ace.[aHuc Ha

Ha,vqlroro xypx, ria3HarreHo c6c 3arroRer na Penropa IIa Ily,,Ilaucfiii Xu"reu,lapcmr"

Nr P33-3803/25.07.2017r.

C:eil npooe.{exoro o6ctx(raHe ,BIIo r"racyBaue, HayqHoro iriypx flpue c.rlealloro

perxeltlre, cLc ceAeru r]llrca,,3Ar' n Hy,la,,IIPOTIIB"r
Ilpe.lrara na OC Ha XxMrqec t, rlrarcymer, ,lou. J-p I rEka AraHacoBa Arr'roBa,qa

6r,.qe a:6para ::a .,nporlecop" no oSnacr fla Brclrre o6pa3oRaHr{c 4. flpnporHx HaryKx,

Marer{arrJr(a u rnSoprraruxa, npotpecuonaauo naflpa]llelttte 4,2. Xumr.lecxu xa,vxu.

(Opranrura xu\rrirrta rexHo-lorul) e lhoatruncru )HuBepcrlrer "Ilarcuii Xuileu.{apcru".
xarcnpa .,Xnrrr.rna rcxno-,rorrtrr" Ha Xrvr,r.rccxug ibaxy.nrer.

flp(,,r o?ricH rrq :

1. llporo(on o,l. xr,ploro 3aceraHre Ha fiay.{llo, o xypn:

oartor l4nauon)
rl:renoge:

1.

5.

(nporf

(aou. a-p

(,corr. a-p

(npoS. flanauoo)

os ,{euee)

2. IIoor.rxo.r ur 'iaK rFr'r re.rHuro race ldHfe Ha Hd\qH',ro r(\fl

IU.ll.2ul-r. llpe-ietarerr"r*, -\ rl,
rp. flroo:ro 1npo,f.;-p l,I.furn fi

(aou. r-p a AraEacoBa)

AE llasrenefi

(npo6. flepuQaaooa-Helrcr<a)

Crar(oBa-A6erxe)



До членовете на ФС 

на Химическия факултет 

 

 

 

ДОКЛАД 

от доц. д-р Веселин Кметов 

Декан на Химическия факултет 

 

 

 

Уважаеми членове на ФС, 

 

Във връзка с обезпечаване на часовете по Английски език за специалност 

„Медицинска химия“ и „Анализ и контрол“ през първия семестър на учебната 2017/2018 

година, предлагам да бъдат хонорувани 120 часа упражнения на Христиана Николаева 

Кръстева. 

 

 

 

21 ноември 2017 год.    Декан на ХФ: 

(доц. д-р В. Кметов) 

 



.{o aoq. ,q-p Becerug K}.aeroe

,(exar ua Xr.muvecrur (Daryrre r

npu fly ,,11. XfineH.qapcNa"

flros.{ue

AOKJIAA
or.{ou. I-p BaH, JIe(oBa

Bpl,I! Plr<oro4.rot raregpa

O6rqa t neoprauuvna xIrMIt, c MeroarrKa I{a o6yqeEllero rlo xI]NiI-1,

Ynaxaelru aoq. Kr'reroo.

Morg ra nnecere 3a yrB6p)KqaBare r36opa Ha rJl. ac. ,{-p trloplaura CreQauoaa :a

P'sxonortne.n Ha ueHTBp 3a xuMlrqHr.r aeMoHcrpaultu I<6M XlrNlfiqectul Qaxyrrer ua llY,
ccrr'racHo pelreHrre Ha (areApeH c6Ber or Maii 2017 r.

C peuerue sa @C sa Xt4Mu.rec(r, $axy:rrer or 23.05.2017 r. e npuem Mon6ara 3a

ocoo6oxgasane Ha ,qoq. ,q-p iiopaauna ,[lruona raro P.r,xoaolnrel Ea Ilerrap 3a x].rM qH

IeMOHCTpaUUll.

21.t1.2417

rp. llpoBJuB

C vsaxesre:

Bpll/1 pakoRoIIl rej] xrre,tpa

O6rt1a tt reopllrrrr,rua xrJr\r'rr c \rcro:l[(a Ha <16]gerruero no \rlN nn



,4o .qou. r-p Beccnull KMeroB

Acxal Ha XuvE.iecKt OaKYlITer

npII lly ,.f1. Xrlen.qapcKr"

ll:rosjlue

A O K,'I AA
or !orl. A-P BaH, JleI(oBa

Bpl,lA Pr,Koso,lfircr rarcilf a

Oiirua I neoptauu'uta xtl1111, c l\ eloJIlRa lla o6l senne lo no xut'lun

YsaxaeN(a,4oII- Krterog,

Morq ,{a suecere els @C I'ra XO ga o6cr'x.uaue tl yrBlpxnaBaue Eai

L AloyanuSr.Ipaull yqe6lru fiporpaNltl' fipeaBnaenu E yqe6EI'1Te nnatroae' sa yue1uama

)01' )018 t.,ncr'eaH Te.r curnruHrJ:

1. feoxuuul Ir Mr'IEep,uor{, c ne(Top AoIr' A-p fleT, MapI'IHoBa (ta1upaeta

ductlutt'ruttct):

- 3a cnerllrajlHocr XI'IMfis, 3a,qoqEo o6yqeE,'Ie (VI ceM ) c xopapuyu 1 5/0/0 a

- 3a cfleqfiaulHocTli: peAotsHo o6yqeHl4e c xopapuyM 3O/0/0i AEaJlrI3 U (OHTpOJI (vl

ceM.). XnMu, c Map(erlrur (VI ceM.), KoMI or6pEa xiiMu' (IV ceM') E XtrM[t OI

ceM.).

,Aucutrnrunara e B(JIroqeHa i(6M cnficbl{a Ea rt36upaeMu're 'qucquflllljHu 3a

cl1euEajr}tocTl,li Kowlorlpua xt'tllt'tl, Xulrua c Mapl(eT''l1lf, Xr'ruul (pe'{oeno Ir 3a'4oqHo

o6]-{eEEe) c peueEr.re rra @C or 2008 r., a 3a cleqIIaIHOCa AE&rU3 l'I (OHTpOn - C peIIIeHI',Ie Ea

@C or 2016 r.

2. Ilcropru Ha xrrulicra c llexTop rll. ac. .l-p lioplanna CreQauoea (.Qar1':tmantn;ua

t)it c tlt tn t t tt ttt):

- ra cncrrra:tsocr Xurltrl. lalloqno o5\''lellue (VIII ceNl') c xolapuyNl 0/15'r0 u

- 3a cneurLrlHocrlr. pelloBHo o5v'IcHlle (V ceNl.) c xopaprilrvl 0/30'10: N{eltnuuttcra

XuNlttc. Arraqtr:] r (oHTpon, XtlNlLlr , l{orttrorrptta xlrrtul tr XItrlrlt c NlafxerllHr'



,4ucurulrluma e Blclloqeua (T,M cnllcBka lla (ba(yrrar[Bxure ,q{cuI{ulEI'I 3a

c[eqEarEocr XrrMr.rq, pe,4oBEo II 3a.[oqEo ()61 reuue, c peueuue ua <DC or 2008 r', a 3a Bcl'lqE]'I

ocTaEaJIIl 868 Qar<ynrera cnequajlAocTlt) c pelllerille Ha (DC, e B(.]ItotIeHa KcM cl1tlc6Ka Ha

!f ar<y.nraruruure grclllrrlrlirfi or y.re6Eara 2015 /2016 r..

II. Bxnrcqoaue (BM clllclra Ea ns6npaeM[Te ,qEcrlunrtrun o't yse6]@ma 2A017/2A13

?oduHa ga cneI.HDTe n {ctllllrjllrElt:

- HoMeliKrlarypa rra HeopraHllqEllTe cBeauHeqE, c xopap]iyM 30/0/0 ::a

cfieqt-ralrlrocrri: Meauuurc(a xIIMu, (lV ceM.), ArranIB E (ouTpol (V ceu.), Xuwa

penoBHo (VI ceM.), Kourrorr,pua xnutt-t (lV cen.), Xrjvaa c uap(erl-rlrr (VI ceM.) u

3a crle[[a{Eocr XrrMua:anovno (VI ceu.) c xopapuyu 15/0/0.

- Xlrir,rnrr rra KoopallsaqriouHlrre cle,quuelrut c xopapayM 30/0/30 ga cneuraanocru:

Me.{uuarrcxa xunru (VI cen.), Auaur: u ronrpol (VIll ceM.), XI'IMrd pe,{oBHo (VII

ceM.), KoMnlorbplra xnMutr (VI celr.), Xtrlrur c MapKerIIHr (VII ceNL) x 3a

cnerlua,luocT XLIMIT,:a.qoquo (VII ceM.) c xopapuyv 15/0/0.

- -BuororuqnoarrtBrlr (oop,{r.Inaql{ontn cBe.{rfiIeum c xopapltyM 30/0/0 3a

clleuua[Hocru: MeAltllrurc(a xI,IMn, (IV ceM.), AHan[3 ri l(olrTpon (VI ceN{ ), XxMu,

peaoBllo (VI ceM.), I(ouuorr,pua xnvaa (lV cen.), Xr1nua c uap(erl-rEr (VI ceM ) I'i

3a cleqr.rarrHocr XrrMn, 3a.qoqEo (VI ceM.) c xopapxyM 15/0/0.

- flpuroNenue I,ra paruoarorlBxrlre uH.qfi(aropr] c xopapfiyM 30/0/0 sa

cfleunarrHocrr.r: Me.[r[rncr<a xaur.ttt (lV ceM.), AIla,rE3 Ir (oH'rpor (V ceNI.), XIiMI'L

peaoBEo (VI ceM.), KoMnrorBplra xIrMIr, (lV ceu.), Xuua-r c rlap(erEHr (VI ceM.) x

3a clle[uaurocr XIIMT, 3aao.rto (VII ceM.) c xopapuyn 15/0/0.

- B[oHeopraHFIHa XLIMI, c xopap]4yM 30/0/0 :a cnequannocrll: AHarllr3 ,{ Kollrpon

(V ceM.), XIrMI, pe.uoeuo (VI ceNr.), KovlrorlpHa xnurla (lV ceM ) t,t XrMu, c

ltaprerurr (VI ceu.).

Yre6nure nporpavu tro nocoqeu[Te! B T.ll ,qucuufirrlHlt ca yrBbp.ueuir c petrreHrle Ea

@C, narro creAea:

- I{ouerxlarypa na Eeopranlrr{rllire c6e.{ul{eHnt c xopapliJ { 30/0/0 u 15/0/0 - npes

2012 r.

- XIlMr.iJI Ha (oopffrEaquoHH[re c6e.[l]I,lenur c xopapuyu 30/0/30 tt 15/0/0 csoreeT}Io

npe: 201 I r. u 2012 r.



- EEonortqHoa([rBHu (ooprxHaurjoHHI c]ejlrr]reHfi! c \opapxv\, ]0/0/0 n lj/0i0 -
upe3 2015 r.

- flpuxonieHue Ha pa;1toartrrlllrrc tlHjlrr(aropu c xopap[),Nr j0/0/0 q l5/0/0
cF,olEerrro npe3 2010 r. u 2012 r.

- Eloueoprarursra xnNrx, c xopapuvt\{ 30,/0,10 rrpe:2012 r.

llpLt.to,ttceuua:

L llpenuc or tporol(o"r N,.158/26.10.2017 r.

2. Axrva,lr:lparn yvc6n[ nporpai\o1 or.r.l. n yse6ul npol.pa]\rr no r.ll. rrpelaoxeuu :a
B(JrloqlraHc (r,\r clrlclta c u:Strpacl .t ,trrc\unttfit or Vte6ttamta 20I72A t E t

02.11.2017 r.

rp. llxoRIr.tB

C yeaNenre

,horl. Baaq,[ereRa/

Bpll! pt roaolare:r ra.relpa

Udu" r t,enpr.r,ru,,cr \ \,,1rl c \t( tr .r.l(t a ol'l\ rc, < tr .1. \r.lv q



TIPETII{C -II3BJ'IEqE HTIE

OT IIPOTOKOJ m l58i 26. 10. 2017 r.

Irec,26.10.2017 ro:r. B ce npoBere (a'rerpeu cr,Lrgr rrpu Karelpa "O6qa u HcopraHuqHa xr.Jy11, c
Ve|oJa(a rra o6),reHrero no xriN{u, '.

llpucrcrBaxa ctellnx l e grre otse Ha }iarerpara:
l) ,lou. ,1-p BaHfl JIcKoBa

2) ,1o1. r1-p iioprarrm lll:rroea
3) ,rou. l-p llerr Mapfiuora
4) rn. ac.I-p fal, Iol,ielta
5) r'rr.ac. 1-p l4oplaxKa Cre4)aHoBa
hr ,... a!. r-f AHroat'etJ \ t(na,r(Br
7) rr. ac. l-p Kxpuna CroiiHoBa.

IHcBcH pcI:
3. Y,re6uu er,npocu
.1- lJ36op lta pb(oBo,ttiren (areJpa

Ilo r.I
nou.,IcKoBa
Br,r epr,rxa c npcxcrorulara axpeiurlaufi, Ha 4)a(yJTcra. Karelpara 3anoqlta rrolro.roexa. Ilpe,t

ncpHo,ra I0.10. Xo 26.10.2017 r. 6sxa no,tro,geHa 3l yue1uu npo?pauu no 6 3SupaeM u I

ifarly:r'rarueua lucuuniHHa. Toua e cr,o5pa:euo B yqe5Hfi, nr,taH 3a acxq(t4 cneuxanHocrH B XO.
Cnficr,xa Ha lge6rrrTe ll4cul,jrj rHlr e npc,qcraBeH B 'la5Jugell Bur e pa3/lancH Ha BcrrqKr grreHoBe Ha

KC,

Cie,l Kpat (a jrucK),cu, u r'r3Ka3BaHe Ha N,iHeLl,i, qrleHoBeTe Ha KC c enrrHo:lvurHo t JacyBaxa cne.qHxTe

am)anH3llpaHt'l npofpaN x:

3. l-eoxuvua r rtrneparorfi, (x3SxpaeNta tuctlunnrHa)c,,teKrop,fou. r-p llem MapaHoBa.
- :a cnerLua:rrrocT XuNlur. 3eloqHo o6ylreH e (VI ceu.) c xopapul_u 15,'0/0:
- 3a cneuua.rrHocrrl peIoBHo 06),{eHHe: AHan 3 x xoHTpo,,t (VI celr,), Xuurr c \tapKerxHr (VI ceN1.).

Kovrl}orr,pua xuuur (lV ceNr.) Xhvu, (Vl ceu.) c xopapryot 30/0/0.
-+ l,lcr^lr >Hax.r\thhta{+ar}.t dt/Bhf Itcurlt l Hc,c,!<mop..r a\, -]-p hup taHtir Ctcoa,roBa.
- 3a cncULIanHocT Xr\'rfi,1. 3a/lorrHo 06yrreHUe (VIII ceNr.) c \opapHyM 0/15/01

- 3a cfieu arHocTr,r. per'loBHo o6yqelrue (V ceNr.): AHaJlu3 H KoH1po.{. Xuuul c vapxeruur.
Mc1url,rHcKa XuNlxl, Ko\inlortpHa x MlJ, u XhMU, c xopapuyNi 0/10/0-

HanpaBeHo 6e npeAroxeHrre or rJr.ac. A-p ti opAaHxa CreibaHoBa u goq. lunaora na 6r.qar Br{,roqeHu B

cnI4cLKa Ha tl3oXpae\1r'te !qeoHII :ltlcllun]luHl,i clleJltrTe Tax Ba:

5. llpu;ro;rieuue Ha pa-luoa(ruulxle xH:tuKaropt{ (u?6apaeva jlrculilrtrlla) c neKTop aorl. r.l-p Batu
,rle(oBa.

- ja cnerLHartocl.l1 peroBHo oii]-rleHUe: AHanLr3 H KoHTpo,,t (V cen.). Xunur c \lapKcrrJHr (VI ceNr.),

KoNrrrcT1,pHa xx\r0, (lV ceM.).

6. X N,r , Ha (oopilr4HauuoHHr'rre crc:tuHaHli, (u36fipaeNia rtt curjtiiluHa) o -lerirop:torl.,l-p Bax,
ilcKoBa.

- 3a creuua.lLlocr peroBHo o6v.rcHr'rc: XrrNrx, c \{ap(etulrr (Vll ceM.).



7. B oHeopraru,lra xuNl fl (u35upaeN1a llucuunnxHa) c -remop ilou.,l-p I,1. Ao\loBa
- 3a cncuLraiHocrri pe/lol]lto o6_\'' qeHxe: AHanfi3 u KoHTpo_t (V ceu.). Xunur c MapKerxHr (VI

cen.).
8. B o.rJorh,rroa(I,{BH,r Koop:tuHaurroHHu cLeIuHeH , (t36tpaeMa /lt cuuntuHa) c ner<,rop /,lorl, ,(-p

I lcT, MapnHoBa.

- 3a crreuuairHocru peAoBHo o6yrrcHuc: Xu\r , (VI ce\i.). KoMnrcTcpHa \xMu, (lV ceM.),

l{are,lpeHtx cbBe't r irac}Ba cbc 7 l iracd..3a".

Aou-,IcKoBa uH.l]op\rupa 3a \qe6HxJt pa3nkc ia 3aroLrHo o6yL{eHue.

Cne,l rjrac)Balre rrpe(parrBaHe He lrloKvclrrra cc npe\rLrHa Kl,M T. 2 or IHeBt11, perl.

a-p f a"'u ToE.reBa)

16.10. 1017 r.
rp. fl,roB:lun
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Геохимия и минералогия  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

3 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Избираемата дисциплина има за цел да запознае студентите с основите на геохимията 

(науката за химичния състав на Земята, закономерностите на разпределение на химичните 

елементи в различните геосфери и особеностите на тяхната миграция) и минералогията 

(науката за състава, свойствата, строежа и процесите на образуване и изменение на 

минералите). Спецификата на тези науки изисква подход на разглеждане и изучаване, 

въвеждащ някои понятия от областта на космологията, геологията, стратиграфията (наука, 

раздел от геологията за съотношенията на скалите в даден разрез, при което се определят 

тяхната относителна и абсолютна възраст), кристалографията, петрографията (наука, която 

изучава скалите като природни образувания) и др., които са малко познати на студентите 

химици в ПУ „Паисий Хилендарски”. Материалът, който се разглежда осветлява интересни 

причинно-следствени връзки и обобщава знания от различни научни области. От тази гледна 

точка той би спомогнал за разширяване на кръгозора на студентите и би повишил 

самочувствието им на химици-вишисти.  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 Основите на геохимията и минералогията. 
 Химичния състав на различни геохимични обекти.  

 Особеностите на различни скали, минерали, рудни находища, минерални горива, 

скъпоценни и полускъпоценни камъни. 

 

2. Ще могат: 

 Да разпознават и класифицират различни скали и минерали. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 15 ч. 

 Лекции  
 

Извънаудиторно:  75 ч. 

 Курсова задача 

 Наблюдения (в музеи и в 
природата)  

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

 Студентите трябва да са запознати със свойствата на химичните елементи и техните 
съединения, изучавани в курса по Обща и Неорганична химия I и II част и да 
проявяват интерес към науките за Земята. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 История на химията  

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Компютър и мултимедиен проектор; 

 Минераложка сбирка. 
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ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът включва следните основни теми: Основоположници на геохимическите идеи, 

Произход и разпространение на елементите; Произход и еволюция на Земята; Структура 

и химичен състав на Земята; Скали;  Минерали; Почви, хидросфера и атмосфера; Рудни 

находища, минерални горива, скъпоценни и полускъпоценни камъни; Геохимични 

класификации на елементите. Всяка тема от учебната програма се разработва като 

мултимедийна презентация. Всички лекционни материали по дисциплината под формата на 

Power Point презентации  ще бъдат достъпни за студентите (ще имат възможност да копират 

слайдовете на лекциите, както и свитъка с лекционния материал).   Показват се и образци от 

реални скали и минерали (минераложка сбирка).  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема 
 

Брой 

часове 

     Основоположници на геохимическите идеи. 
Михаил Ломоносов, Карл Мор, Димитрий Менделеев, Владимир Вернадский, 

Александър Ферсман, Александър Виноградов, Александър Перелман, Александър 
Иностранцев, Александър Карпински, Иван Мушкетов, Карл Розенбуш, Огюст 
Мишел Леви,  Чарлз Лиел, Рене-Жуст Хауи, Жозеф Луи Пруст, Уилям Хайд Воластон, 
Йохан Волфранг Гьоте (в чужбина), проф. Георги Николов Златарски, акад. проф. д-р 
Георги Бончев,  Петър Андреев, проф. Страшимир Димитров, акад. Иван Костов и др. (в 
България) – кратки биографични данни. 

2  

Произход и разпространение на елементите  

Теория на Големия взрив. Процеси на образуване на химичните елементи. Химичен 

състав на космически обекти – звезди, газови облаци, космически лъчи, Слънчева 

система. 

2  

Произход и еволюция на Земята  

Геохимични епохи. Методи за определяне на възрастта на събитията. 

1  

Структура и химичен състав на Земята  

Земна кора, горна и долна мантия, външно и вътрешно ядро. Среден състав на Земята. 

1 

Скали  

Класификация на скалите. Химичен състав. Определяне на скалите по външни 

признаци. 

1 

Минерали  

Общи сведения. Свойства – физични, диагностични и химични. Класификация и 

номенклатура. 

3 

Почви, хидросфера и атмосфера  1  

Рудни находища. Минерални горива. Скъпоценни и полускъпоценни камъни 1 

Геохимични класификации на елементите 1  

Колоквиум (комбиниран тест)  2  

Общ брой часове: 15  
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Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите разработват самостоятелно курсова работа, свързана с даден минерал. 
Курсовата работа се предава в писмен вид и се защитава в кратко резюме пред курсистите 
по време на последната лекция. Защитата може да бъде съпроводена с изготвяне и 
представяне на мултимедийна презентация, като за това студентите ще се поощряват и 
мотивират. Насърчават се консултациите с лектора.  

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Г. Б. Наумов Геохимия биосферы Академия, Москва 2010 

В. А. Прозоровский Общая стратиграфия Академия, Москва 2010 

А. И. Перельман  Геохимия  
Высшая школа,  
Москва 

1989 

А. Г. Бетехтин Курс минералогии 
Университет 
книжны дом, 
Москва 

2010 

И. Костов Минералогия 
Наука и иазкуство, 
София 

1973 

А. Г. Булах; В.Г. 
Кривовчиев; А.А. 
Золотарёв 

Общая минералогия Академия, Москва 2008 

А. Х. Браунлоу  Геохимия Недра, Москва 1984 

А.Б. Птицын Теоретическая геохимия  

Академическое 
издательство 
„Гео”, 
Новосибирск 

2005 

Г. Георгиев, А. 
Делчев, С. Тонев 

Минералогия и петрография Техника, София 1987 

В. В. Добровольский Геохимия почв и ландшафтов 
Научны мир, 
Москва 

2009 

А. В. Дубинин  
Геохимия редкоземельных 
елементов в океане 

Наука, Москва 2006 

В. П. Бондарев Геология практикум Форум, Москва 2002 

С. И. Петрусенко;  
Р.И. Костов 

Скъпоценните и декоративните 
минерали на България 

БАН, София 
 

1992 

Б. Темелков 
Ръководство за определяне на 
минерали и скали 

Университетско 
издателство 
„Паисий 
Хилендарски“ 

2007 

Т. Тодоров Из тайните на планетата Земя 
Народна просвета, 
София 

1989 

 

Съкровищата на Земята. Рядка 
колекция от минерали, скъпоценни 
и полускъпоценни камъни  

Deagostini 
 
 
 

2011-
2012 
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Кирил Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи (с химичен състав на 
земната кора) 

Датамап, София 2010 

Giulio Ottonello Principles of Geochemistry 
Columbia University 
Press, New York, 
USA 

1997 

Harry Y. McSween, Jr.; 
Steven M. Richardson; 
Maria E. Uhle 

Geochemistry: Pathways and 
Processes 

Columbia University 
Press, New York, 
USA 

2003 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

80-85% от материала се представя с помощта на мултимедия, което позволява на 

студентите да нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Използва се богата 

минераложка сбирка.  

Планиран е един колоквиум, резултатите от който имат съществен принос (50%) във 

формирането на крайната оценка. Предвидена е и курсова работа, която се задава в 

началото на курса, индивидуално на всеки студент (тя може да бъда писмена или  с 

презентационни материали). 

 Лекции с използване на мултимедия и образци от минерали; 

 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции; 

 Индивидуално посещение на музеи и природни обекти - Национален музей „Земята и 

хората”- София; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми - СУ "Св. 

Климент Охридски"; Регионален исторически музей – Кърджали и др.  

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка. Оценката по дисциплината се формира от 
защитена курсовата работа.  

Студентите имат право да се запознаят с мотивите за поставената оценка. Курсовите 
работи се съхраняват в продължение на поне 1 година от датата на провеждането им. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български език. 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Петя Маринова ....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Геохимия и минералогия  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Петя Маринова 

 



2 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Избираемата дисциплина има за цел да запознае студентите с основите на геохимията 

(науката за химичния състав на Земята, закономерностите на разпределение на химичните 

елементи в различните геосфери и особеностите на тяхната миграция) и минералогията 

(науката за състава, свойствата, строежа и процесите на образуване и изменение на 

минералите). Спецификата на тези науки изисква подход на разглеждане и изучаване, 

въвеждащ някои понятия от областта на космологията, геологията, стратиграфията (наука, 

раздел от геологията за съотношенията на скалите в даден разрез, при което се определят 

тяхната относителна и абсолютна възраст), кристалографията, петрографията (наука, която 

изучава скалите като природни образувания) и др., които са малко познати на студентите 

химици в ПУ „Паисий Хилендарски”. Материалът, който се разглежда осветлява интересни 

причинно-следствени връзки и обобщава знания от различни научни области. От тази гледна 

точка той би спомогнал за разширяване на кръгозора на студентите и би повишил 

самочувствието им на химици-вишисти. 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 Основите на геохимията и минералогията; 
 Химичния състав на различни геохимични обекти;  

 Особеностите на различни скали, минерали, рудни находища, минерални горива, 

скъпоценни и полускъпоценни камъни. 

 

2. Ще могат: 

 Да разпознават и класифицират различни скали и минерали. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции  
 

Извънаудиторно:  30 ч. 

 Курсова задача 

 Наблюдения (в музеи и в 
природата)  

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

 Студентите трябва да са запознати със свойствата на химичните елементи и техните 
съединения, изучавани в курса  по Основи на химията, Неорганична химия, Методи за 

разделяне и концентриране в химичния анализ, Атомен спектрален анализ и да проявяват 
интерес към науките за Земята. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 История на химията  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор; 
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 Минераложка сбирка. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът включва следните основни теми: Основоположници на геохимическите идеи; 
Произход и разпространение на елементите; Произход и еволюция на Земята; Структура 
и химичен състав на Земята; Скали;  Минерали; Почви, хидросфера и атмосфера; Рудни 
находища, минерални горива, скъпоценни и полускъпоценни камъни; Геохимична 
класификация на химичните елементи; Приложна геохимия. Теоретичният материал се 
представя с мултимедия.  Показват се и образци от реални скали и минерали (минераложка 
сбирка).  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема 
 

Брой 

часове 

Основоположници на геохимическите идеи 
Михаил Ломоносов, Карл Мор, Димитрий Менделеев, Владимир Вернадский, Александър 

Ферсман, Александър Виноградов, Александър Перелман, Александър Иностранцев, 
Александър Карпински, Иван Мушкетов, Карл Розенбуш, Огюст Мишел Леви,  Чарлз 
Лиел, Рене-Жуст Хауи, Жозеф Луи Пруст, Уилям Хайд Воластон, Йохан Волфранг Гьоте (в 
чужбина), проф. Георги Николов Златарски, акад. проф. д-р Георги Бончев,  Петър Андреев, 
проф.  Страшимир Димитров, акад. Иван Костов и др. (в България) – кратки биографични 
данни. 

4 

Произход и разпространение на елементите  

Теория на Големия взрив. Процеси на образуване на химичните елементи. Химичен 

състав на космически обекти – звезди, газови облаци, космически лъчи, Слънчева система. 

2  

Произход и еволюция на Земята. Геохимични епохи  

Катархай. Архай. Протерозой. Рифай. Венд и долен палеозой. Среден и горен палеозой. 

Мезозой и кайнозой. Методи за определяне на възрастта на събитията. 

2  

Структура и химичен състав на Земята  

Земна кора, горна и долна мантия, външно и вътрешно ядро. Среден състав на Земята. 

2 

Скали  

Класификация на скалите. Химичен състав. Определяне на скалите по външни признаци. 

3 

Минерали  

Общи сведения. Свойства – физични (относително тегло, твърдост, цепителност), 

диагностични (цвят, блясък, цвят на чертата) и химични (магнитни, електрични и др.). 

Морфологични особености – форма на кристалите, хабитус и симетрия. Класификация и 

номенклатура. 

5 

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 2 

Почви, хидросфера и атмосфера  2  

Рудни находища. Минерални горива. Скъпоценни и полускъпоценни камъни 2 

Геохимична класификация на химичните елементи 

Класификация на Вернадски. Класификация на Голдшмид. Класификация на Перелман. 

Други класификации.  

2  

Приложна геохимия  

Геохимия на рудните находища. Геохимични методи за търсене на полезни изкопаеми. 

Прогнозиране, разузнаване и експлоатация на залежите. Геохимия и здравеопазване. 

2 
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Геохимия и селско стопанство.  

2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал  2  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра.  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (комбиниран тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра. 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

 
Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с минерали. 

Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите непосредствено след  
колоквиум 1 (7-ма седмица на семестъра). Готовата курсова задача трябва да бъде предадена 
в писмен вид до края на семестъра. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Г. Б. Наумов Геохимия биосферы Академия, Москва 2010 

В. А. Прозоровский Общая стратиграфия Академия, Москва 2010 

А. И. Перельман  Геохимия  
Высшая школа,  
Москва 

1989 

А. Г. Бетехтин Курс минералогии 
Университет 
книжны дом, 
Москва 

2010 

И. Костов Минералогия 
Наука и иазкуство, 
София 

1973 

А. Г. Булах; В.Г. 
Кривовчиев; А.А. 
Золотарёв 

Общая минералогия Академия, Москва 2008 

А. Х. Браунлоу  Геохимия Недра, Москва 1984 

А.Б. Птицын Теоретическая геохимия  

Академическое 
издательство 
„Гео”, 
Новосибирск 

2005 

Г. Георгиев, А. 
Делчев, С. Тонев 

Минералогия и петрография Техника, София 1987 

В. В. Добровольский Геохимия почв и ландшафтов 
Научны мир, 
Москва 

2009 

А. В. Дубинин  
Геохимия редкоземельных 
елементов в океане 

Наука, Москва 2006 

В. П. Бондарев Геология практикум Форум, Москва 2002 

С. И. Петрусенко;  
Р.И. Костов 

Скъпоценните и декоративните 
минерали на България 

БАН, София 
 

1992 

Б. Темелков 
Ръководство за определяне на 
минерали и скали 

Университетско 
издателство 
„Паисий 

2007 
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Хилендарски“ 

Т. Тодоров Из тайните на планетата Земя 
Народна просвета, 
София 

1989 

 

Съкровищата на Земята. Рядка 
колекция от минерали, скъпоценни 
и полускъпоценни камъни  

Deagostini 
 
 
 

2011-
2012 

Кирил Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи (с химичен състав на 
земната кора) 

Датамап, София 2010 

Giulio Ottonello Principles of Geochemistry 
Columbia University 
Press, New York, 
USA 

1997 

Harry Y. McSween, Jr.; 
Steven M. Richardson; 
Maria E. Uhle 

Geochemistry: Pathways and 
Processes 

Columbia University 
Press, New York, 
USA 

2003 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

80-85% от материала се поднася с помощта на мултимедия, което позволява на 

студентите да нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Използва се богата 

минераложка сбирка. Демонстрират се експресни методи за диагностика на минерали.  

 Лекции с използване на мултимедия и образци от минерали; 

 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции; 

 Индивидуално посещение на музеи и природни обекти - Национален музей „Земята и 

хората”- София; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми - СУ "Св. 

Климент Охридски"; Регионален исторически музей – Кърджали и др.  

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината причлючва с текуща оценка. В рамките на лекциите са включени два 
колоквиума (в средата и в края на семестъра). Предвидена е и курсова работа, която се 
задава индивидуално на всеки студент в средата на семестъра. Крайната оценка се 
изчислява по формулата: 70% от усреднената оценка на колоквиумите + 30% от оценката на 
курсовата работа. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

български език 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Петя Маринова ....................... 
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 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 

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия и маркетинг (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Геохимия и минералогия  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

3 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Избираемата дисциплина има за цел да запознае студентите с основите на геохимията 

(науката за химичния състав на Земята, закономерностите на разпределение на химичните 

елементи в различните геосфери и особеностите на тяхната миграция) и минералогията 

(науката за състава, свойствата, строежа и процесите на образуване и изменение на 

минералите). Спецификата на тези науки изисква подход на разглеждане и изучаване, 

въвеждащ някои понятия от областта на космологията, геологията, стратиграфията (наука, 

раздел от геологията за съотношенията на скалите в даден разрез, при което се определят 

тяхната относителна и абсолютна възраст), кристалографията, петрографията (наука, която 

изучава скалите като природни образувания) и др., които са малко познати на студентите 

химици в ПУ „Паисий Хилендарски”. Материалът, който се разглежда осветлява интересни 

причинно-следствени връзки и обобщава знания от различни научни области. От тази гледна 

точка той би спомогнал за разширяване на кръгозора на студентите и би повишил 

самочувствието им на химици-вишисти. 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 Основите на геохимията и минералогията. 
 Химичния състав на различни геохимични обекти.  

 Особеностите на различни скали, минерали, рудни находища, минерални горива, 

скъпоценни и полускъпоценни камъни. 

 

2. Ще могат: 

 Да разпознават и класифицират различни скали и минерали. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции  
 

Извънаудиторно:  60 ч. 

 Курсова задача 

 Наблюдения (в музеи и в 
природата)  

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

 Студентите трябва да са запознати със свойствата на химичните елементи и техните 
съединения, изучавани в курса  по Основи на химията и Неорганична химия, 
Аналитична химия – I, Инструментален анализ и да проявяват интерес към науките за 
Земята. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 История на химията  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор; 
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 Минераложка сбирка. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът включва следните основни теми: Основоположници на геохимическите идеи; 
Произход и разпространение на елементите; Произход и еволюция на Земята; Структура 
и химичен състав на Земята; Скали;  Минерали; Почви, хидросфера и атмосфера; Рудни 
находища, минерални горива, скъпоценни и полускъпоценни камъни; Геохимична 
класификация на химичните елементи; Приложна геохимия. Теоретичният материал се 
представя с мултимедия.  Показват се и образци от реални скали и минерали (минераложка 
сбирка).  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема 
 

Брой 

часове 

     Основоположници на геохимическите идеи 
Михаил Ломоносов, Карл Мор, Димитрий Менделеев, Владимир Вернадский, Александър 

Ферсман, Александър Виноградов, Александър Перелман, Александър Иностранцев, 
Александър Карпински, Иван Мушкетов, Карл Розенбуш, Огюст Мишел Леви,  Чарлз 
Лиел, Рене-Жуст Хауи, Жозеф Луи Пруст, Уилям Хайд Воластон, Йохан Волфранг Гьоте (в 
чужбина), проф. Георги Николов Златарски, акад. проф. д-р Георги Бончев,  Петър Андреев, 
проф. Страшимир Димитров, акад. Иван Костов и др. (в България) – кратки биографични 
данни. 

4 

Произход и разпространение на елементите  

Теория на Големия взрив. Процеси на образуване на химичните елементи. Химичен 

състав на космически обекти – звезди, газови облаци, космически лъчи, Слънчева система. 

2  

Произход и еволюция на Земята. Геохимични епохи  

Катархай. Архай. Протерозой. Рифай. Венд и долен палеозой. Среден и горен палеозой. 

Мезозой и кайнозой. Методи за определяне на възрастта на събитията. 

2  

Структура и химичен състав на Земята  

Земна кора, горна и долна мантия, външно и вътрешно ядро. Среден състав на Земята. 

2 

Скали  

Класификация на скалите. Химичен състав. Определяне на скалите по външни признаци. 

3 

Минерали  

Общи сведения. Свойства – физични (относително тегло, твърдост, цепителност), 

диагностични (цвят, блясък, цвят на чертата) и химични (магнитни, електрични и др.). 

Морфологични особености – форма на кристалите, хабитус и симетрия. Класификация и 

номенклатура. 

5 

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 2 

Почви, хидросфера и атмосфера  2  

Рудни находища. Минерални горива. Скъпоценни и полускъпоценни камъни 2 

Геохимична класификация на химичните елементи 

Класификация на Вернадски. Класификация на Голдшмид. Класификация на Перелман. 

Други класификации  

2  

Приложна геохимия  

Геохимия на рудните находища. Геохимични методи за търсене на полезни изкопаеми. 

Прогнозиране, разузнаване и експлоатация на залежите. Геохимия и здравеопазване. 

2 
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Геохимия и селско стопанство.  

2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал  2  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (комбиниран тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с минерали. 
Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите непосредствено след  
колоквиум 1 (7-ма седмица на семестъра). Готовата курсова задача трябва да бъде предадена 
в писмен вид до края на семестъра. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Г. Б. Наумов Геохимия биосферы Академия, Москва 2010 

В. А. Прозоровский Общая стратиграфия Академия, Москва 2010 

А. И. Перельман  Геохимия  
Высшая школа,  
Москва 

1989 

А. Г. Бетехтин Курс минералогии 
Университет 
книжны дом, 
Москва 

2010 

И. Костов Минералогия 
Наука и иазкуство, 
София 

1973 

А. Г. Булах; В.Г. 
Кривовчиев; А.А. 
Золотарёв 

Общая минералогия Академия, Москва 2008 

А. Х. Браунлоу  Геохимия Недра, Москва 1984 

А.Б. Птицын Теоретическая геохимия  

Академическое 
издательство 
„Гео”, 
Новосибирск 

2005 

Г. Георгиев, А. 
Делчев, С. Тонев 

Минералогия и петрография Техника, София 1987 

В. В. Добровольский Геохимия почв и ландшафтов 
Научны мир, 
Москва 

2009 

А. В. Дубинин  
Геохимия редкоземельных 
елементов в океане 

Наука, Москва 2006 

В. П. Бондарев Геология практикум Форум, Москва 2002 

С. И. Петрусенко;  
Р.И. Костов 

Скъпоценните и декоративните 
минерали на България 

БАН, София 
 

1992 

Б. Темелков 
Ръководство за определяне на 
минерали и скали 

Университетско 
издателство 
„Паисий 
Хилендарски“ 

2007 
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Т. Тодоров Из тайните на планетата Земя 
Народна просвета, 
София 

1989 

 

Съкровищата на Земята. Рядка 
колекция от минерали, скъпоценни 
и полускъпоценни камъни  

Deagostini 
 
 
 

2011-
2012 

Кирил Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи (с химичен състав на 
земната кора) 

Датамап, София 2010 

Giulio Ottonello Principles of Geochemistry 
Columbia University 
Press, New York, 
USA 

1997 

Harry Y. McSween, Jr.; 
Steven M. Richardson; 
Maria E. Uhle 

Geochemistry: Pathways and 
Processes 

Columbia University 
Press, New York, 
USA 

2003 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

80-85% от материала се поднася с помощта на мултимедия, което позволява на 

студентите да нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Използва се богата 

минераложка сбирка. Демонстрират се експресни методи за диагностика на минерали.  

 Лекции с използване на мултимедия и образци от минерали; 

 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции; 

 Индивидуално посещение на музеи и природни обекти - Национален музей „Земята и 

хората”- София; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми - СУ "Св. 

Климент Охридски"; Регионален исторически музей – Кърджали и др.  

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината причлючва с текуща оценка. В рамките на лекциите са включени два 
колоквиума (в средата и в края на семестъра). Предвидена е и курсова работа, която се 
задава индивидуално на всеки студент в средата на семестъра. Крайната оценка се 
изчислява по формулата: 70% от усреднената оценка на колоквиумите + 30% от оценката на 
курсовата работа. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

български език 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Петя Маринова ....................... 



1 

П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  
 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 

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  
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4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Компютърна химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Геохимия и минералогия  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

втора 

ССееммеессттъърр  

IV 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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Доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Избираемата дисциплина има за цел да запознае студентите с основите на геохимията 

(науката за химичния състав на Земята, закономерностите на разпределение на химичните 

елементи в различните геосфери и особеностите на тяхната миграция) и минералогията 

(науката за състава, свойствата, строежа и процесите на образуване и изменение на 

минералите). Спецификата на тези науки изисква подход на разглеждане и изучаване, 

въвеждащ някои понятия от областта на космологията, геологията, стратиграфията (наука, 

раздел от геологията за съотношенията на скалите в даден разрез, при което се определят 

тяхната относителна и абсолютна възраст), кристалографията, петрографията (наука, която 

изучава скалите като природни образувания) и др., които са малко познати на студентите 

химици в ПУ „Паисий Хилендарски”. Материалът, който се разглежда осветлява интересни 

причинно-следствени връзки и обобщава знания от различни научни области. От тази гледна 

точка той би спомогнал за разширяване на кръгозора на студентите и би повишил 

самочувствието им на химици-вишисти. 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 Основите на геохимията и минералогията. 
 Химичния състав на различни геохимични обекти.  

 Особеностите на различни скали, минерали, рудни находища, минерални горива, 

скъпоценни и полускъпоценни камъни. 

 

2. Ще могат: 

 Да разпознават и класифицират различни скали и минерали. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции  
 

Извънаудиторно:  60 ч. 

 Курсова задача 

 Наблюдения (в музеи и в 
природата)  

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

 Студентите трябва да са запознати със свойствата на химичните елементи и техните 
съединения, изучавани в курса  по Обща и неорганична химия - I и II част и да 
проявяват интерес към науките за Земята. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 История на химията  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор; 
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 Минераложка сбирка. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът включва следните основни теми: Основоположници на геохимическите идеи;  

Произход и разпространение на елементите; Произход и еволюция на Земята; Структура 

и химичен състав на Земята; Скали;  Минерали; Почви, хидросфера и атмосфера; Рудни 

находища, минерални горива, скъпоценни и полускъпоценни камъни; Геохимична 

класификация на химичните елементи; Приложна геохимия. Теоретичният материал се 

представя с мултимедия.  Показват се и образци от реални скали и минерали (минераложка 

сбирка).  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема 
 

Брой 

часове 

     Основоположници на геохимическите идеи 
Михаил Ломоносов, Карл Мор, Димитрий Менделеев, Владимир Вернадский, 

Александър Ферсман, Александър Виноградов, Александър Перелман, Александър 
Иностранцев, Александър Карпински, Иван Мушкетов, Карл Розенбуш, Огюст 
Мишел Леви,  Чарлз Лиел, Рене-Жуст Хауи, Жозеф Луи Пруст, Уилям Хайд Воластон, 
Йохан Волфранг Гьоте (в чужбина), Георги Николов Златарски, акад. проф. д-р Георги 
Бончев,  Петър Андреев, проф. Страшимир Димитров, акад. Иван Костов и др. (в 
България) – кратки биографични данни. 

4  

Произход и разпространение на елементите  

Теория на Големия взрив. Процеси на образуване на химичните елементи. Химичен 

състав на космически обекти – звезди, газови облаци, космически лъчи, Слънчева 

система. 

2 

Произход и еволюция на Земята. Геохимични епохи  

Катархай. Архай. Протерозой. Рифай. Венд и долен палеозой. Среден и горен 

палеозой. Мезозой и кайнозой. Методи за определяне на възрастта на събитията. 

2  

Структура и химичен състав на Земята  

Земна кора, горна и долна мантия, външно и вътрешно ядро. Среден състав на Земята. 

2 

Скали  

Класификация на скалите. Химичен състав. Определяне на скалите по външни 

признаци.  

3 

Минерали  

Общи сведения. Свойства – физични (относително тегло, твърдост, цепителност), 

диагностични (цвят, блясък, цвят на чертата) и химични (магнитни, електрични и др.). 

Морфологични особености – форма на кристалите, хабитус и симетрия. Класификация и 

номенклатура. 

5 

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 2 

Почви, хидросфера и атмосфера  2  

Рудни находища. Минерални горива. Скъпоценни и полускъпоценни камъни 2 

Геохимична класификация на химичните елементи 

Класификация на Вернадски. Класификация на Голдшмид. Класификация на Перелман. 

Други класификации.  

2  
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Приложна геохимия  

Геохимия на рудните находища. Геохимични методи за търсене на полезни 

изкопаеми. Прогнозиране, разузнаване и експлоатация на залежите. Геохимия и 

здравеопазване. Геохимия и селско стопанство.  

2 

2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (комбиниран тест) 2  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (комбиниран тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с минерали. 
Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите непосредствено след  
колоквиум 1 (7-ма седмица на семестъра). Готовата курсова задача трябва да бъде предадена 
в писмен вид до края на семестъра. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Г. Б. Наумов Геохимия биосферы Академия, Москва 2010 

В. А. Прозоровский Общая стратиграфия Академия, Москва 2010 

А. И. Перельман  Геохимия  
Высшая школа,  
Москва 

1989 

А. Г. Бетехтин Курс минералогии 
Университет 
книжны дом, 
Москва 

2010 

И. Костов Минералогия 
Наука и иазкуство, 
София 

1973 

А. Г. Булах; В.Г. 
Кривовчиев; А.А. 
Золотарёв 

Общая минералогия Академия, Москва 2008 

А. Х. Браунлоу  Геохимия Недра, Москва 1984 

А.Б. Птицын Теоретическая геохимия  

Академическое 
издательство 
„Гео”, 
Новосибирск 

2005 

Г. Георгиев, А. 
Делчев, С. Тонев 

Минералогия и петрография Техника, София 1987 

В. В. Добровольский Геохимия почв и ландшафтов 
Научны мир, 
Москва 

2009 

А. В. Дубинин  
Геохимия редкоземельных 
елементов в океане 

Наука, Москва 2006 

В. П. Бондарев Геология практикум Форум, Москва 2002 

С. И. Петрусенко;  
Р.И. Костов 

Скъпоценните и декоративните 
минерали на България 

БАН, София 
 

1992 

Б. Темелков Ръководство за определяне на Университетско 2007 
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минерали и скали издателство 
„Паисий 
Хилендарски“ 

Т. Тодоров Из тайните на планетата Земя 
Народна просвета, 
София 

1989 

 

Съкровищата на Земята. Рядка 
колекция от минерали, скъпоценни 
и полускъпоценни камъни  

Deagostini 
 
 
 

2011-
2012 

Кирил Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи (с химичен състав на 
земната кора) 

Датамап, София 2010 

Giulio Ottonello Principles of Geochemistry 
Columbia University 
Press, New York, 
USA 

1997 

Harry Y. McSween, Jr.; 
Steven M. Richardson; 
Maria E. Uhle 

Geochemistry: Pathways and 
Processes 

Columbia University 
Press, New York, 
USA 

2003 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

80-85% от материала се поднася с помощта на мултимедия, което позволява на 

студентите да нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Използва се богата 

минераложка сбирка. Демонстрират се експресни методи за диагностика на минерали.  

През семестъра (през 7-ма и 14-та седмица) са планирани два колоквиума, резултатите 
от които имат принос (15%) във формирането на крайната оценка по дисциплината.  
 Лекции с използване на мултимедия и образци от минерали; 

 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции; 

 Индивидуално посещение на музеи и природни обекти - Национален музей „Земята и 

хората”- София; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми - СУ "Св. 

Климент Охридски"; Регионален исторически музей – Кърджали и др.  

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с писмен изпит - активен тест, включващ всички теми от 
учебната програма. В рамките на лекциите са включени два колоквиума (в средата и в края 
на семестъра). Предвидена е и курсова работа, която се задава индивидуално на всеки 
студент в средата на семестъра. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 
компонента: 1) Резултат от писмения изпит, 2) Резултат от колоквиумите и 3) Резултат от 
курсова работа: 70% от оценката на компонент 1), 15% от усреднената оценка на 
компонент 2) + 15% 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 се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  
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български език 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Петя Маринова ....................... 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Избираемата дисциплина има за цел да запознае студентите с основите на геохимията 

(науката за химичния състав на Земята, закономерностите на разпределение на химичните 

елементи в различните геосфери и особеностите на тяхната миграция) и минералогията 

(науката за състава, свойствата, строежа и процесите на образуване и изменение на 

минералите). Спецификата на тези науки изисква подход на разглеждане и изучаване, 

въвеждащ някои понятия от областта на космологията, геологията, стратиграфията (наука, 

раздел от геологията за съотношенията на скалите в даден разрез, при което се определят 

тяхната относителна и абсолютна възраст), кристалографията, петрографията (наука, която 

изучава скалите като природни образувания) и др., които са малко познати на студентите 

химици в ПУ „Паисий Хилендарски”. Материалът, който се разглежда осветлява интересни 

причинно-следствени връзки и обобщава знания от различни научни области. От тази гледна 

точка той би спомогнал за разширяване на кръгозора на студентите и би повишил 

самочувствието им на химици-вишисти. 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 Основите на геохимията и минералогията. 
 Химичния състав на различни геохимични обекти.  

 Особеностите на различни скали, минерали, рудни находища, минерални горива, 

скъпоценни и полускъпоценни камъни. 

2. Ще могат: 

 Да разпознават и класифицират различни скали и минерали 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции  
 

Извънаудиторно:  60 ч. 

 Курсова задача 

 Наблюдения (в музеи и в 
природата)  

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

 Студентите трябва да са запознати със свойствата на химичните елементи и техните 
съединения, изучавани в курса  по Обща и Неорганична химия I и II част, 
Инструментални методи за анализ I и II част и да проявяват интерес към науките за 
Земята. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 История на химията  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор;  

 Минераложка сбирка. 
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ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът включва следните основни теми: Основоположници на геохимическите идеи; 
Произход и разпространение на елементите; Произход и еволюция на Земята; Структура 
и химичен състав на Земята; Скали;  Минерали; Почви, хидросфера и атмосфера; Рудни 
находища, минерални горива, скъпоценни и полускъпоценни камъни; Геохимична 
класификация на химичните елементи; Приложна геохимия. Теоретичният материал се 
представя с мултимедия.  Показват се и образци от реални скали и минерали (минераложка 
сбирка).  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема 
 

Брой 

часове 

Основоположници на геохимическите идеи 
Михаил Ломоносов, Карл Мор, Димитрий Менделеев, Владимир Вернадский, 

Александър Ферсман, Александър Виноградов, Александър Перелман, Александър 
Иностранцев, Александър Карпински, Иван Мушкетов, Карл Розенбуш, Огюст 
Мишел Леви,  Чарлз Лиел, Рене-Жуст Хауи, Жозеф Луи Пруст, Уилям Хайд Воластон, 
Йохан Волфранг Гьоте (в чужбина), проф. Георги Николов Златарски, акад. проф. д-р 
Георги Бончев,  Петър Андреев, проф. Страшимир Димитров, акад. Иван Костов и др. (в 
България) – кратки биографични данни. 

4 

Произход и разпространение на елементите  

Теория на Големия взрив. Процеси на образуване на химичните елементи. Химичен 

състав на космически обекти – звезди, газови облаци, космически лъчи, Слънчева 

система. 

2  

Произход и еволюция на Земята. Геохимични епохи  

Катархай. Архай. Протерозой. Рифай. Венд и долен палеозой. Среден и горен 

палеозой. Мезозой и кайнозой. Методи за определяне на възрастта на събитията. 

2  

Структура и химичен състав на Земята  

Земна кора, горна и долна мантия, външно и вътрешно ядро. Среден състав на Земята. 

2 

Скали  

Класификация на скалите. Химичен състав. Определяне на скалите по външни 

признаци. 

3 

Минерали  

Общи сведения. Свойства – физични (относително тегло, твърдост, цепителност), 

диагностични (цвят, блясък, цвят на чертата) и химични (магнитни, електрични и др.). 

Морфологични особености – форма на кристалите, хабитус и симетрия. Класификация и 

номенклатура. 

5 

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 2 

Почви, хидросфера и атмосфера  2  

Рудни находища. Минерални горива. Скъпоценни и полускъпоценни камъни 2 

Геохимична класификация на химичните елементи 

Класификация на Вернадски. Класификация на Голдшмид. Класификация на Перелман. 

Други класификации  

2  

Приложна геохимия  

Геохимия на рудните находища. Геохимични методи за търсене на полезни 

2 
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изкопаеми. Прогнозиране, разузнаване и експлоатация на залежите. Геохимия и 

здравеопазване. Геохимия и селско стопанство.  

2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (комбиниран тест) 2  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (комбиниран тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с минерали. 
Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите непосредствено след  
колоквиум 1 (7-ма седмица на семестъра). Готовата курсова задача трябва да бъде предадена 
в писмен вид до края на семестъра. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Г. Б. Наумов Геохимия биосферы Академия, Москва 2010 

В. А. Прозоровский Общая стратиграфия Академия, Москва 2010 

А. И. Перельман  Геохимия  
Высшая школа,  
Москва 

1989 

А. Г. Бетехтин Курс минералогии 
Университет 
книжны дом, 
Москва 

2010 

И. Костов Минералогия 
Наука и иазкуство, 
София 

1973 

А. Г. Булах; В.Г. 
Кривовчиев; А.А. 
Золотарёв 

Общая минералогия Академия, Москва 2008 

А. Х. Браунлоу  Геохимия Недра, Москва 1984 

А.Б. Птицын Теоретическая геохимия  

Академическое 
издательство 
„Гео”, 
Новосибирск 

2005 

Г. Георгиев, А. 
Делчев, С. Тонев 

Минералогия и петрография Техника, София 1987 

В. В. Добровольский Геохимия почв и ландшафтов 
Научны мир, 
Москва 

2009 

А. В. Дубинин  
Геохимия редкоземельных 
елементов в океане 

Наука, Москва 2006 

В. П. Бондарев Геология практикум Форум, Москва 2002 

С. И. Петрусенко;  
Р.И. Костов 

Скъпоценните и декоративните 
минерали на България 

БАН, София 
 

1992 

Б. Темелков 
Ръководство за определяне на 
минерали и скали 

Университетско 
издателство 
„Паисий 

2007 
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Хилендарски“ 

Т. Тодоров Из тайните на планетата Земя 
Народна просвета, 
София 

1989 

 

Съкровищата на Земята. Рядка 
колекция от минерали, скъпоценни 
и полускъпоценни камъни  

Deagostini 
 
 
 

2011-
2012 

Кирил Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи (с химичен състав на 
земната кора) 

Датамап, София 2010 

Giulio Ottonello Principles of Geochemistry 
Columbia University 
Press, New York, 
USA 

1997 

Harry Y. McSween, Jr.; 
Steven M. Richardson; 
Maria E. Uhle 

Geochemistry: Pathways and 
Processes 

Columbia University 
Press, New York, 
USA 

2003 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

80-85% от материала се поднася с помощта на мултимедия, което позволява на 

студентите да нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Използва се богата 

минераложка сбирка. Демонстрират се експресни методи за диагностика на минерали.  

През семестъра (през 7-ма и 14-та седмица) са планирани два колоквиума, резултатите 
от които имат съществен принос (70%) във формирането на крайната оценка по 
дисциплината.  
 Лекции с използване на мултимедия и образци от минерали; 

 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции; 

 Индивидуално посещение на музеи и природни обекти - Национален музей „Земята и 

хората”- София; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми - СУ "Св. 

Климент Охридски"; Регионален исторически музей – Кърджали и др.  

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината причлючва с текуща оценка. В рамките на лекциите са включени два 
колоквиума (в средата и в края на семестъра). Предвидена е и курсова работа, която се 
задава индивидуално на всеки студент в средата на семестъра. Крайната оценка се 
изчислява по формулата: 70% от усреднената оценка на колоквиумите + 30% от оценката на 
курсовата работа. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

български език 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Петя Маринова ....................... 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

Факултет 

ХИМИЧЕСКИ 

Катедра 

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

Професионално направление (на курса) 

4.2 Химически науки  

Специалност 

Химия (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

Наименование на курса 

История на химията  

Код на курса 

 

Тип на курса 

Факултативен  

Равнище на курса (ОКС) 

Бакалавър 

Година на обучение 

Четвърта 

Семестър 

VІІІ 

Брой ECTS кредити 

2 
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Име на лектора 

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова 

Учебни резултати за курса  

Анотация  

Курсът запознава студентите с хронологическите периоди в развитието на химията от 
нейното възникване до края на ХIX век, както и с историята на откриване и формиране на 
основните химически понятия, методи и теоретични постановки. Паралелно е представена и 
дейността на видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направен е опит да се 
свържат закономерните промени в природонаучните представи за света с промените на 
теоретичните възгледи на различни етапи от утвърждаването на химичната наука. Изложените 
въпроси от историята на химията се основават на конкретни факти и обобщения, които се 
разглеждат в светлината на съвременните представи, за да се осмисли неразривната връзка 
между миналото и настоящето на химическата наука 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Основните етапи в развитието на химичната наука. 
 Формирането на основните химически понятия на различните етапи от 

развитието на науката. 
 Значими факти от живота и дейността на учени химици, допринесли за 

развитието на химията като наука.  
 Предпоставките и условията, довели до възникването на основните химически 

теории и откриването на общи природни закони. 
 Че някои периоди в историята на науката са довели до съществени промени в 

представата ни за света; 
2. Ще могат: 

 Да признават и оценяват приноса на различни учени, независимо от техния пол 
и принадлежност към определена социална група; 

 Оценяват развитието на химичната наука в даден социален контекст; 
 Разкриват връзката между важни открития, направени в миналото и 

съвременните теоретични и технологични достижения 
 

 

Начин на преподаване 

Аудиторно: 15 ч. 

 Семинарни занятия: 15 часа 
 

Извънаудиторно:  45 ч 

 Курсова задача 

 Консултации  

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)  

Студентите трябва познават: 
 Основните химични понятия и закономерности в областта на неорганичната, 

органичната, аналитичната химия и физикохимия; 
 Препоръчани избираеми програмни компоненти 

Номенклатура на неорганичните съединения 



3 
 

Геохимия и минералогия 

 

Техническо осигуряване на обучението 

 Мултимедиен проектор 

Съдържание на курса 

 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

А/ Семинарни занятия 

Тема 
 

Брой 

часове 

Увод в „История на химията” 

Възникване и развитие на химичната наука. Периодизация на химичната история. 

1  

Предалхимичен период  

Химични знания и занаяти в предалхимичния период. Зараждане и развитие на 
науката в античността 

1  

Алхимичен период в развитието на химията 

Алхимични школи – гръцко-египетска, арабска, западно-европейска. Схващания за 

елементите през алхимичния период. Постижения и резултати през алхимичния период. 

1 

Химията в епохата на Възраждането (период на обединение) 

Ятрохимия. Техническа и пневматична химия. Теория на флогистона и 

антифлогистоновите системи. 

1 

Период на количествените закони.  
Закон за еквивалентите, закон за постоянния състав, закон за кратните 

отношения, закон на Авогадро, атомната реформа на Каницаро. 

2 

Атомно-молекулна теория  
Атомна теория на Далтон. 
Берцелиус и развитието на химическата атомистика. 
Създаване на молекулната теория на Авогадро. 
Утвърждаване на атомно-молекулната теория. 

2 

Откритие на Периодичния закон и създаване на периодичната система на 

химичните елементи 

Опити за класификация на химичните елементи. Приносът на Менделеев 

2 

Историческо развитие на представите за строежа на атома  

Изучаване на радиоактивността - приносът на семейство Кюри, Ръдърфорд и Соди. 

Атомът – сложна частица. Атомни модели от началото на XX век . 

2 

Развитие на химията в българия до началото на ХХ век  
Първи сведения за наличие на химични знания и практика  
Химията в епохата на Българското възраждане  
Химията в България от 1889 г. до Първата световна война  

2 

Защита на курсовите задачи 1  

Общ брой часове: 15  



4 
 

Форми на текущ контрол: 

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с 
дейността на известен химик. Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на 
студентите след 25% от взетия учебен материал. Задачата трябва да бъде представена 
в писмен вид и защитена пред курса по време на занятията. 

 

Библиография 

Автор Заглавие Издателство Година 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части I. От древността до Лавоазие  

Сп. КОСНОС, бр. 20 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части II. От Далтон до Менделеев  

Сп. КОСНОС, бр. 22 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части III. От Морозов до Томсън  

Сп. КОСНОС, бр. 27 
http://www.kosnos.com/ 

2009 

О.Н. Зефирова  
Краткий курс истории и методологии 
химии 

Анабасис, Москва 2005 

А. Азимов  Краткая история химии,  Мир, Москва  1983 

Калоян Манолов  Велики химици, т. 1,2,3,4  Народна просвета, 
София 

1982 

Ю. И. Соловьев  История химии Просвещение, Москва  1976 

Микеле Джуа История химии  Мир, Москва  1975 

 

Планирани учебни дейности и методи на преподаване 

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

В рамките на курса студентите подготвят индивидуално курсова работа. 

Методи и критерии на оценяване 

Дисциплината приключва с текуща оценка, която се оформя от решаването на 
тест (40%), от участието на студентите в семинарните занятия (30 %) и от представянето 
на съдържанието на курсовата работа (30%). 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи 
и да се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането 

им. 

Език на преподаване 

Преподаването се извършва на български език.  
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Изготвил описанието 

 

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова ....................... 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Медицинска химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

История на химията  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета 

ССееммеессттъърр  

V 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът запознава студентите с хронологическите периоди в развитието на химията от нейното 
възникване до края на ХIX век, както и с историята на откриване и формиране на основните 
химически понятия, методи и теоретични постановки. Паралелно е представена и дейността на 
видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направен е опит да се свържат 
закономерните промени в природонаучните представи за света с промените на теоретичните 
възгледи на различни етапи от утвърждаването на химичната наука. Изложените въпроси от 
историята на химията се основават на конкретни факти и обобщения, които се разглеждат в 
светлината на съвременните представи, за да се осмисли неразривната връзка между миналото и 
настоящето на химическата наука 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Основните етапи в развитието на химичната наука. 
 Формирането на основните химически понятия на различните етапи от развитието на 

науката. 
 Значими факти от живота и дейността на учени химици, допринесли за развитието на 

химията като наука.  
 Предпоставките и условията, довели до възникването на основните химически теории 

и откриването на общи природни закони. 
 Че някои периоди в историята на науката са довели до съществени промени в представата ни 

за света; 
2. Ще могат: 

 Да признават и оценяват приноса на различни учени, независимо от техния пол и 
принадлежност към определена социална група; 

 Оценяват развитието на химичната наука в даден социален контекст; 
 Разкриват връзката между важни открития, направени в миналото и съвременните 

теоретични и технологични достижения 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Семинарни занятия: 30 часа 

Извънаудиторно:  30 ч 

 Курсова задача 

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Студентите трябва познават: 

  ООссннооввннииттее  ххииммииччннии  ппоонняяттиияя  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ннееооррггааннииччннааттаа  ии  

ооррггааннииччннаа  ххииммиияя;;  

  ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
 Геохимия и минералогия 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

AA//  ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Тема 
 

Брой 

часове 

Увод в „История на химията” 

Възникване и развитие на химичната наука. Периодизация на химичната история. 

2  

Предалхимичен период  

Химични знания и занаяти в предалхимичния период. Зараждане и развитие на 
науката в античността 

2  

Алхимичен период в развитието на химията 

Алхимични школи – гръцко-египетска, арабска, западно-европейска. Схващания за 

елементите през алхимичния период. Постижения и резултати през алхимичния период. 

3 

Химията в епохата на Възраждането (период на обединение) 

Ятрохимия. Техническа и пневматична химия. Теория на флогистона и 

антифлогистоновите системи. 

3 

Период на количествените закони.  
Закон за еквивалентите, закон за постоянния състав, закон за кратните 

отношения, закон на Авогадро, атомната реформа на Каницаро. 

3 

Атомно-молекулна теория  
Атомна теория на Далтон. 
Берцелиус и развитието на химическата атомистика. 
Създаване на молекулната теория на Авогадро. 
Утвърждаване на атомно-молекулната теория. 

3 

Откритие на Периодичния закон и създаване на периодичната система на 

химичните елементи 

Опити за класификация на химичните елементи. Приносът на Менделеев 

3  

Историческо развитие на представите за строежа на атома  

Изучаване на радиоактивността - приносът на семейство Кюри, Ръдърфорд и Соди. 

Атомът – сложна частица. Атомни модели от началото на XX век . 

3 

Развитие на химията в българия до началото на ХХ век  
Първи сведения за наличие на химични знания и практика  
Химията в епохата на Българското възраждане  
Химията в България от 1889 г. до Първата световна война  

3 

Защита на курсовите задачи 3  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с дейността 
на известен химик. Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите през 5-та 
седмица на семестъра. Задачата трябва да бъде представена в писмен вид и защитена пред 
курса по време на занятията. 
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ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части I. От древността до Лавоазие  

Сп. КОСНОС, бр. 20 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части II. От Далтон до Менделеев  

Сп. КОСНОС, бр. 22 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части III. От Морозов до Томсън  

Сп. КОСНОС, бр. 27 
http://www.kosnos.com/ 

2009 

О.Н. Зефирова  
Краткий курс истории и методологии 
химии 

Анабасис, Москва 2005 

А. Азимов  Краткая история химии,  Мир, Москва  1983 

Калоян Манолов  Велики химици, т. 1,2,3,4  Народна просвета, 
София 

1982 

Ю. И. Соловьев  История химии Просвещение, Москва  1976 

Микеле Джуа История химии  Мир, Москва  1975 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

В рамките на курса студентите подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка, която се оформя от решаването на тест 
(40%), от участието на студентите в семинарните занятия (30 %) и от представянето на 
съдържанието на курсовата работа (30%). 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Преподаването се извършва на български език.  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова ....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  
 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 

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

История на химията  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета 

ССееммеессттъърр  

V 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът запознава студентите с хронологическите периоди в развитието на химията от нейното 
възникване до края на ХIX век, както и с историята на откриване и формиране на основните 
химически понятия, методи и теоретични постановки. Паралелно е представена и дейността на 
видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направен е опит да се свържат 
закономерните промени в природонаучните представи за света с промените на теоретичните 
възгледи на различни етапи от утвърждаването на химичната наука. Изложените въпроси от 
историята на химията се основават на конкретни факти и обобщения, които се разглеждат в 
светлината на съвременните представи, за да се осмисли неразривната връзка между миналото и 
настоящето на химическата наука 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Основните етапи в развитието на химичната наука. 
 Формирането на основните химически понятия на различните етапи от развитието на 

науката. 
 Значими факти от живота и дейността на учени химици, допринесли за развитието на 

химията като наука.  
 Предпоставките и условията, довели до възникването на основните химически теории 

и откриването на общи природни закони. 
 Че някои периоди в историята на науката са довели до съществени промени в представата ни 

за света; 
2. Ще могат: 

 Да признават и оценяват приноса на различни учени, независимо от техния пол и 
принадлежност към определена социална група; 

 Оценяват развитието на химичната наука в даден социален контекст; 
 Разкриват връзката между важни открития, направени в миналото и съвременните 

теоретични и технологични достижения 
 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Семинарни занятия: 30 часа 
 

Извънаудиторно:  30 ч 

 Курсова задача 

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Студентите трябва познават: 

  ООссннооввннииттее  ххииммииччннии  ппоонняяттиияя  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ннееооррггааннииччннааттаа  ии  

ооррггааннииччннаа  ххииммиияя;;  

  ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
 Номенклатура на неорганичните съединения 
 Геохимия и минералогия 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Тема 
 

Брой 

часове 

Увод в „История на химията” 

Възникване и развитие на химичната наука. Периодизация на химичната история. 

2  

Предалхимичен период  

Химични знания и занаяти в предалхимичния период. Зараждане и развитие на 
науката в античността 

2  

Алхимичен период в развитието на химията 

Алхимични школи – гръцко-египетска, арабска, западно-европейска. Схващания за 

елементите през алхимичния период. Постижения и резултати през алхимичния период. 

3 

Химията в епохата на Възраждането (период на обединение) 

Ятрохимия. Техническа и пневматична химия. Теория на флогистона и 

антифлогистоновите системи. 

3 

Период на количествените закони.  
Закон за еквивалентите, закон за постоянния състав, закон за кратните 

отношения, закон на Авогадро, атомната реформа на Каницаро. 

3 

Атомно-молекулна теория  
Атомна теория на Далтон. 
Берцелиус и развитието на химическата атомистика. 
Създаване на молекулната теория на Авогадро. 
Утвърждаване на атомно-молекулната теория. 

3 

Откритие на Периодичния закон и създаване на периодичната система на 

химичните елементи 

Опити за класификация на химичните елементи. Приносът на Менделеев 

3  

Историческо развитие на представите за строежа на атома  

Изучаване на радиоактивността - приносът на семейство Кюри, Ръдърфорд и Соди. 

Атомът – сложна частица. Атомни модели от началото на XX век . 

3 

Развитие на химията в българия до началото на ХХ век  
Първи сведения за наличие на химични знания и практика  
Химията в епохата на Българското възраждане  
Химията в България от 1889 г. до Първата световна война  

3 

Защита на курсовите задачи 3  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с дейността 
на известен химик. Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите през 5-та 
седмица на семестъра. Задачата трябва да бъде представена в писмен вид и защитена пред 
курса по време на занятията. 
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ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части I. От древността до Лавоазие  

Сп. КОСНОС, бр. 20 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части II. От Далтон до Менделеев  

Сп. КОСНОС, бр. 22 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части III. От Морозов до Томсън  

Сп. КОСНОС, бр. 27 
http://www.kosnos.com/ 

2009 

О.Н. Зефирова  
Краткий курс истории и методологии 
химии 

Анабасис, Москва 2005 

А. Азимов  Краткая история химии,  Мир, Москва  1983 

Калоян Манолов  Велики химици, т. 1,2,3,4  Народна просвета, 
София 

1982 

Ю. И. Соловьев  История химии Просвещение, Москва  1976 

Микеле Джуа История химии  Мир, Москва  1975 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

В рамките на курса студентите подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка, която се оформя от решаването на тест 
(40%), от участието на студентите в семинарните занятия (30 %) и от представянето на 
съдържанието на курсовата работа (30%). 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Преподаването се извършва на български език.  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова ....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

История на химията  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета 

ССееммеессттъърр  

V 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова 

 



2 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът запознава студентите с хронологическите периоди в развитието на химията от нейното 
възникване до края на ХIX век, както и с историята на откриване и формиране на основните 
химически понятия, методи и теоретични постановки. Паралелно е представена и дейността на 
видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направен е опит да се свържат 
закономерните промени в природонаучните представи за света с промените на теоретичните 
възгледи на различни етапи от утвърждаването на химичната наука. Изложените въпроси от 
историята на химията се основават на конкретни факти и обобщения, които се разглеждат в 
светлината на съвременните представи, за да се осмисли неразривната връзка между миналото и 
настоящето на химическата наука 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Основните етапи в развитието на химичната наука. 
 Формирането на основните химически понятия на различните етапи от развитието на 

науката. 
 Значими факти от живота и дейността на учени химици, допринесли за развитието на 

химията като наука.  
 Предпоставките и условията, довели до възникването на основните химически теории 

и откриването на общи природни закони. 
 Че някои периоди в историята на науката са довели до съществени промени в представата ни 

за света; 
2. Ще могат: 

 Да признават и оценяват приноса на различни учени, независимо от техния пол и 
принадлежност към определена социална група; 

 Оценяват развитието на химичната наука в даден социален контекст; 
 Разкриват връзката между важни открития, направени в миналото и съвременните 

теоретични и технологични достижения 
 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Семинарни занятия: 30 часа 
 

Извънаудиторно:  30 ч 

 Курсова задача 

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Студентите трябва познават: 

  ООссннооввннииттее  ххииммииччннии  ппоонняяттиияя  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ннееооррггааннииччннааттаа  ии  

ооррггааннииччннаа  ххииммиияя;;  

  ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
  Номенклатура на неорганичните съединения 
  Геохимия и минералогия 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Тема 
 

Брой 

часове 

Увод в „История на химията” 

Възникване и развитие на химичната наука. Периодизация на химичната история. 

2  

Предалхимичен период  

Химични знания и занаяти в предалхимичния период. Зараждане и развитие на 
науката в античността 

2  

Алхимичен период в развитието на химията 

Алхимични школи – гръцко-египетска, арабска, западно-европейска. Схващания за 

елементите през алхимичния период. Постижения и резултати през алхимичния период. 

3 

Химията в епохата на Възраждането (период на обединение) 

Ятрохимия. Техническа и пневматична химия. Теория на флогистона и 

антифлогистоновите системи. 

3 

Период на количествените закони.  
Закон за еквивалентите, закон за постоянния състав, закон за кратните 

отношения, закон на Авогадро, атомната реформа на Каницаро. 

3 

Атомно-молекулна теория  
Атомна теория на Далтон. 
Берцелиус и развитието на химическата атомистика. 
Създаване на молекулната теория на Авогадро. 
Утвърждаване на атомно-молекулната теория. 

3 

Откритие на Периодичния закон и създаване на периодичната система на 

химичните елементи 

Опити за класификация на химичните елементи. Приносът на Менделеев 

3  

Историческо развитие на представите за строежа на атома  

Изучаване на радиоактивността - приносът на семейство Кюри, Ръдърфорд и Соди. 

Атомът – сложна частица. Атомни модели от началото на XX век . 

3 

Развитие на химията в българия до началото на ХХ век  
Първи сведения за наличие на химични знания и практика  
Химията в епохата на Българското възраждане  
Химията в България от 1889 г. до Първата световна война  

3 

Защита на курсовите задачи 3  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с дейността 
на известен химик. Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите през 5-та 
седмица на семестъра. Задачата трябва да бъде представена в писмен вид и защитена пред 
курса по време на занятията. 
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ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части I. От древността до Лавоазие  

Сп. КОСНОС, бр. 20 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части II. От Далтон до Менделеев  

Сп. КОСНОС, бр. 22 
http://www.kosnos.com/ 

2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части III. От Морозов до Томсън  

Сп. КОСНОС, бр. 27 
http://www.kosnos.com/ 

2009 

О.Н. Зефирова  
Краткий курс истории и методологии 
химии 

Анабасис, Москва 2005 

А. Азимов  Краткая история химии,  Мир, Москва  1983 

Калоян Манолов  Велики химици, т. 1,2,3,4  Народна просвета, 
София 

1982 

Ю. И. Соловьев  История химии Просвещение, Москва  1976 

Микеле Джуа История химии  Мир, Москва  1975 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

В рамките на курса студентите подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка, която се оформя от решаването на тест 
(40%), от участието на студентите в семинарните занятия (30 %) и от представянето на 
съдържанието на курсовата работа (30%). 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Преподаването се извършва на български език.  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова ....................... 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Компютърна химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

История на химията  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета 

ССееммеессттъърр  

V 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът запознава студентите с хронологическите периоди в развитието на химията от нейното 
възникване до края на ХIX век, както и с историята на откриване и формиране на основните 
химически понятия, методи и теоретични постановки. Паралелно е представена и дейността на 
видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направен е опит да се свържат 
закономерните промени в природонаучните представи за света с промените на теоретичните 
възгледи на различни етапи от утвърждаването на химичната наука. Изложените въпроси от 
историята на химията се основават на конкретни факти и обобщения, които се разглеждат в 
светлината на съвременните представи, за да се осмисли неразривната връзка между миналото и 
настоящето на химическата наука 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Основните етапи в развитието на химичната наука. 
 Формирането на основните химически понятия на различните етапи от развитието на 

науката. 
 Значими факти от живота и дейността на учени химици, допринесли за развитието на 

химията като наука.  
 Предпоставките и условията, довели до възникването на основните химически теории 

и откриването на общи природни закони. 
 Че някои периоди в историята на науката са довели до съществени промени в представата ни 

за света; 
2. Ще могат: 

 Да признават и оценяват приноса на различни учени, независимо от техния пол и 
принадлежност към определена социална група; 

 Оценяват развитието на химичната наука в даден социален контекст; 
 Разкриват връзката между важни открития, направени в миналото и съвременните 

теоретични и технологични достижения 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Семинарни занятия: 30 часа 

Извънаудиторно:  30 ч 

 Курсова задача 

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Студентите трябва познават: 

  ООссннооввннииттее  ххииммииччннии  ппоонняяттиияя  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ннееооррггааннииччннааттаа  ии  

ооррггааннииччннаа  ххииммиияя;;  

  ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
 Геохимия и минералогия 
 Номенклатура на неорганичните съединения 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Тема 
 

Брой 

часове 

Увод в „История на химията” 

Възникване и развитие на химичната наука. Периодизация на химичната история. 

2  

Предалхимичен период  

Химични знания и занаяти в предалхимичния период. Зараждане и развитие на 
науката в античността 

2  

Алхимичен период в развитието на химията 

Алхимични школи – гръцко-египетска, арабска, западно-европейска. Схващания за 

елементите през алхимичния период. Постижения и резултати през алхимичния период. 

3 

Химията в епохата на Възраждането (период на обединение) 

Ятрохимия. Техническа и пневматична химия. Теория на флогистона и 

антифлогистоновите системи. 

3 

Период на количествените закони.  
Закон за еквивалентите, закон за постоянния състав, закон за кратните 

отношения, закон на Авогадро, атомната реформа на Каницаро. 

3 

Атомно-молекулна теория  
Атомна теория на Далтон. 
Берцелиус и развитието на химическата атомистика. 
Създаване на молекулната теория на Авогадро. 
Утвърждаване на атомно-молекулната теория. 

3 

Откритие на Периодичния закон и създаване на периодичната система на 

химичните елементи 

Опити за класификация на химичните елементи. Приносът на Менделеев 

3  

Историческо развитие на представите за строежа на атома  

Изучаване на радиоактивността - приносът на семейство Кюри, Ръдърфорд и Соди. 

Атомът – сложна частица. Атомни модели от началото на XX век . 

3 

Развитие на химията в българия до началото на ХХ век  
Първи сведения за наличие на химични знания и практика  
Химията в епохата на Българското възраждане  
Химията в България от 1889 г. до Първата световна война  

3 

Защита на курсовите задачи 3  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с дейността 
на известен химик. Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите през 5-та 
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седмица на семестъра. Задачата трябва да бъде представена в писмен вид и защитена пред 
курса по време на занятията. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
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химии 

Анабасис, Москва 2005 
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Калоян Манолов  Велики химици, т. 1,2,3,4  Народна просвета, 
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Ю. И. Соловьев  История химии Просвещение, Москва  1976 

Микеле Джуа История химии  Мир, Москва  1975 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

В рамките на курса студентите подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка, която се оформя от решаването на тест 
(40%), от участието на студентите в семинарните занятия (30 %) и от представянето на 
съдържанието на курсовата работа (30%). 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Преподаването се извършва на български език.  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова ....................... 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия с маркетинг (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

История на химията  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета 

ССееммеессттъърр  

V 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл.ас. д-р Йорданка Стефанова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът запознава студентите с хронологическите периоди в развитието на химията от нейното 
възникване до края на ХIX век, както и с историята на откриване и формиране на основните 
химически понятия, методи и теоретични постановки. Паралелно е представена и дейността на 
видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направен е опит да се свържат 
закономерните промени в природонаучните представи за света с промените на теоретичните 
възгледи на различни етапи от утвърждаването на химичната наука. Изложените въпроси от 
историята на химията се основават на конкретни факти и обобщения, които се разглеждат в 
светлината на съвременните представи, за да се осмисли неразривната връзка между миналото и 
настоящето на химическата наука 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Основните етапи в развитието на химичната наука. 
 Формирането на основните химически понятия на различните етапи от развитието на 

науката. 
 Значими факти от живота и дейността на учени химици, допринесли за развитието на 

химията като наука.  
 Предпоставките и условията, довели до възникването на основните химически теории 

и откриването на общи природни закони. 
 Че някои периоди в историята на науката са довели до съществени промени в представата ни 

за света; 
2. Ще могат: 

 Да признават и оценяват приноса на различни учени, независимо от техния пол и 
принадлежност към определена социална група; 

 Оценяват развитието на химичната наука в даден социален контекст; 
 Разкриват връзката между важни открития, направени в миналото и съвременните 

теоретични и технологични достижения 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Семинарни занятия: 30 часа 

Извънаудиторно:  30 ч 

 Курсова задача 

 Консултации  

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Студентите трябва познават: 

  ООссннооввннииттее  ххииммииччннии  ппоонняяттиияя  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ннееооррггааннииччннааттаа  ии  

ооррггааннииччннаа  ххииммиияя;;  

  ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
 Геохимия и минералогия 
 Номенклатура на неорганичните съединения 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Мултимедиен проектор 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  

Тема 
 

Брой 

часове 

Увод в „История на химията” 

Възникване и развитие на химичната наука. Периодизация на химичната история. 

2  

Предалхимичен период  

Химични знания и занаяти в предалхимичния период. Зараждане и развитие на 
науката в античността 

2  

Алхимичен период в развитието на химията 

Алхимични школи – гръцко-египетска, арабска, западно-европейска. Схващания за 

елементите през алхимичния период. Постижения и резултати през алхимичния период. 

3 

Химията в епохата на Възраждането (период на обединение) 

Ятрохимия. Техническа и пневматична химия. Теория на флогистона и 

антифлогистоновите системи. 

3 

Период на количествените закони.  
Закон за еквивалентите, закон за постоянния състав, закон за кратните 

отношения, закон на Авогадро, атомната реформа на Каницаро. 

3 

Атомно-молекулна теория  
Атомна теория на Далтон. 
Берцелиус и развитието на химическата атомистика. 
Създаване на молекулната теория на Авогадро. 
Утвърждаване на атомно-молекулната теория. 

3 

Откритие на Периодичния закон и създаване на периодичната система на 

химичните елементи 

Опити за класификация на химичните елементи. Приносът на Менделеев 

3  

Историческо развитие на представите за строежа на атома  

Изучаване на радиоактивността - приносът на семейство Кюри, Ръдърфорд и Соди. 

Атомът – сложна частица. Атомни модели от началото на XX век . 

3 

Развитие на химията в българия до началото на ХХ век  
Първи сведения за наличие на химични знания и практика  
Химията в епохата на Българското възраждане  
Химията в България от 1889 г. до Първата световна война  

3 

Защита на курсовите задачи 3  

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал (пасивен тест) 
Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва самостоятелно да разработят курсова задача свързана с дейността 
на известен химик. Свитъкът с индивидуалните задачи се предоставя на студентите през 5-та 
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седмица на семестъра. Задачата трябва да бъде представена в писмен вид и защитена пред 
курса по време на занятията. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Кирил Гавазов  
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2008 

Кирил Гавазов  
Проблемът за елементите и тяхната 
класификация в химичната история. 
Части III. От Морозов до Томсън  

Сп. КОСНОС, бр. 27 
http://www.kosnos.com/ 

2009 

О.Н. Зефирова  
Краткий курс истории и методологии 
химии 

Анабасис, Москва 2005 

А. Азимов  Краткая история химии,  Мир, Москва  1983 

Калоян Манолов  Велики химици, т. 1,2,3,4  Народна просвета, 
София 

1982 

Ю. И. Соловьев  История химии Просвещение, Москва  1976 

Микеле Джуа История химии  Мир, Москва  1975 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

В рамките на курса студентите подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка, която се оформя от решаването на тест 
(40%), от участието на студентите в семинарните занятия (30 %) и от представянето на 
съдържанието на курсовата работа (30%). 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват поне 1 година след датата на провеждането им 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Преподаването се извършва на български език.  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  
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,1. Incr{Bflrxxara Euoxara-ru3 r 6[oe.retTporfiMus {lIA V) c xopap{yN{

2,11-)12 s VIII cen. c "rel(Top .{ou. :l-p Hrxa nxMeetsa.
5. IucurnnnHara llprrJo,Iilla Ro.lou.qHa xr\rrq (I,IA I) c xopapuyNl 2/0/0 B

l\r cev. c re(rop r:r. ac. .r-p ,4nMxr6p Ilc'rpoB.

A(falu3aurdra lia Il3Sfipaevure rficrlnfir]lHrr r{ npernoxeHuflra ca

o6cr,rcnu r,r npncrr na Kare:IpeH crBer or 14. 11.2017r.

llpnjlara\r llpe rlc rlBleqeHlre or flporoKo-r N l49i ]4- 11.2017 rojt.

16. 1 1. 2017 r.
fl-,roeArae

P- n. Kar.

.{oq. a-p E. Xopo:oaa
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2. {Ircuurliruuara EKo.:rorr.rcn Fara.[ri (l/lfl ll1) c xopapr]r\r 2/0/2 B VII cev. c
]exrop ,1o1I. I-p N1apru f rorHoBa

3. Aucu{n-rmara EJreK l poxlt}rrqurr ero,rn ta ana.lut (I,1,4III) c xopapuyv 2/0/2 n
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Karelpcnlur ct,re-r oScux u npuc HanpaBenoto xpelxoricnue.

flo 2.r

11.11.2017r.
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ftporoKonul(: y"_/
l

/ M. feoprreS /



Избираеми дисциплини, които се предлагат на студентите от специалност «Компютърна химия» - редовно обучение 

   Учебен план от 2015 г. Учебен план от 2012 г. 
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 Номенклатура на неорганичните 

съединения 
Доц. д-р В. Лекова 

Х       

    

 Биологичноактивни 

координационни съединения 
Доц. д-р П. Маринова 

Х       

    

 Приложение на радиоактивните 

индикатори 
Доц. д-р В. Лекова 

Х       

    

 Геохимия и минералогия Доц. д-р П. Маринова Х       

    

 Приложна колоидна химия Гл. ас. д-р Д. Петров Х       

    

 Методи за разделяне и 

концентриране в химичния анализ 
Гл. ас. д-р Д. Георгиева 

 Х      

    

 Битова химия Доц. д-р Г. Антова  Х      

    

1 Химия на отровните вещества доц. д-р Ж. Петров Х      Х     

2 Бионеорганична химия доц. д-р Й. Димова Х      Х     

3 Радиоактивност и радиационна 

култура 
Проф. В. Делчев 

Х      Х     

4 Екологичен катализ доц. д-р М. Стоянова   Х     Х    

5 Химия на лекарствените вещества проф. д-р Ил. Иванов   Х     Х    

6 Химия на храните Доц. д-р Г. Антова   Х     Х    

7 Електрохимични методи за анализ Доц. д-р Н. Димчева   Х     Х    

8 
Компютърни мрежи и Интернет 

гл. ас. д-р Ат. 

Терзийски 

   Х     Х   

9 Софтуерно програмиране в химията доц. д-р Н. Кочев    Х     Х   

10 Компютърна квалиметрия доц. д-р В. Кметов    Х     Х   

11 
Биокатализ и биоелектрохимия 

доц. д-р Хорозова, доц. 

д-р Димчева 

    Х     Х  

12 
Материалознание 

доц. д-р Г. Патронов, 

доц. д-р Антова 

    Х     Х  

13 Промишлен органичен синтез доц. д-р Антова          Х  

14 Съвременни хроматографски 

методи 
доц. д-р С. Даньо 

    Х     Х  



15 Химическата промишленост в 

България 

доц. д-р Г. Патронов, 

доц. Антова 

    Х     Х  

16 Химия на органичните вещества в 

парфюмерийни и козметични 

продукти 

доц. д-р Ст. Статкова 

 Х        Х  

17 Химия на координационните 

съединения 
доц. д-р В. Лекова 

 Х        Х  

18 Химия на наркотичните вещества Проф. Иванов          Х  

19 
Компютърен дизайн на биологично- 

активни вещества 

Гл. Ас. д-р Ст. 

Манолов, 

Д-р Д. Божилов 

     Х     Х 

20 Линейно и нелинейно моделиране доц. д-р Н. Кочев      Х     Х 

 



.{o f-u lexaua
Ha XuNrxqecK[ @aryrrer
npa I lY "[I. Xu,ren,qapcxu"

TYK

IOKIr A /'1

or,1ort. lt-p E,rerra f. Xopo:roua
pr,i(oBo,qrrre"'l xa r elpa rDu:nxoxuuua

f-n ,{enan,

Monr, Aa BHecere flpeAJ.roxeHrre peAoBeH AoKTopaHT KaM (areApara
Barruna Bacr,reBa Konven4 Ia npeK:bcne nopa4r ceMefiHu nprrr.rHr.I
peAoBHara cr,r AoKropaHrypa 3a cpoK or 6lreceqa, cwrraHo or 01. 12.2017
ro,[IIHa.

Banuna Bacu,reaa Kor.reBa e aoKTopaHT B Kare.{para rro
HalrpaBJreHrre: 4. flpupo,4n[ Hayr]r, MareMarxKa u lru$opuarlu<4 4.2
Xuuuvecru nayru, IoKTopcKa nporpalta Xuuuqua rnnerrrKa x KaranI-I3.

Teuara ga Ar,rceprarl[,{Ta e', "Cuumes u KamaqumuvHct aKmuaHocm
ua uudueudyatuu u cueceuooxcuduu cucmevu Ha npexoduu Mem tu 3a
oKuontmefito pasepacrcdaue Ha op?aHuqHu 3aMr,pcumenu et e eodu c
usnotsactHe Ha pazlu\tlu oKucruuenu" c HayqeH pbKoBoArrTeJr - ,4orl. n-p
Mapux Kocraglrroaa Croanona.

flprurarau Ilporor<on or KC Ns 149/ 14. 11.2017 r.

14. 11.2017 t.
flros,q.rs

P-r raregpa:
,qoq. ,4-p

r t.1; )*-4
E. Xopo:ora



!o PEKTOPA

H 

nv "IrA CUil X4IIEHAAPCKI ',

MOJIBA
ot

Batrrtta Bacu,rcsa Kolrgeaa, peloreu 10(lopaHr xlrr\r Karerpa ori3rxoxuNlri, rir,M
Xrr\ru,rccI(u, aDak\xier lpr lly "flauc]Jli XnncH,lapc(u lto xanpaB,leHrrc ,+.2 XnMrigeclin

rravKl. JoKTopc(a npofpaMa "XuNrx,rHa N HcIrKa n Haran l c J,\ 'lcH Fll,tioBorrirc.l
.qou. I-p Mapu, KocraAunoga CrorHona

HA TCvA:

''Cuunes u romu tuau\tu dtitltu6Hocm Hd uHiu6ui.lo Dtu u creceuLtoxcttiuu utcnrc:tu ltt
npcxodtrtr.ventotu :tt otiucru e.:uta pa3?palkduhe Hd op?L1Hltt1Hlt 3dttt'pcu eiu Gb6 6odu c

It)nJ l,6AHt H.t nJ- tdttI tlKuL lulttt t

Yaaxaeuu f-u Perrop,

Monq r,la N|l 6r,,le rroisoireHo lta npckl,cHa perlo8riara ox ,qor$opaHT),pa B cpo( ()1 6
\'eceud. ce,ttaH,' or 0l l.'.)01- t.,-1.. ,,nd-l cevciiH,l tpr'tt1Hh.

Ha,ereav ce Nlo:l5ala nu !a Stllc yiloBncrtopeltal

ClyBaxexxe:

16.r0.2017.
rp.IInoB.clrB

BaIIuIIa



flpeuuc usa:reuenue

or 3aceAaHl,re Ha Kar. @ :rzroxrzr,nrq

TIPOTOKOJI Nb149

l{uec, 14. I 1 .20 I 7 r. a rarexpa tDr:uxoxnNrrr{ ce npoBe,{e Kare4peu cr,eer.

llpuc,,crear: .rou. n-p E. Xopo:oaa, nporp. lu B. .{c"ruee , goq. ,q-p
M.CloqHona, ao(. a-p FL,{rlv.reaa, r,r. ac.,l-p !,. Ilerpoa, xuunx M. leoprueaa,
xau. H. flerveRa. O'lcr,crear ac. B. I4oaroaa, ac. II. KlHqeBa / B vaii.Jarrcrso /.

Kareqpeurrr creer nporeqe [p{ cne.lHuq rHeBeH pe,q:

1. Yre6uu ar,rpocu

2. Pa:Hn

IIo 1.r. loq.a-p E. Xopo3oBa npe,qcraBz npe4 Kare4penus crser r\4or6ara

Ha peAoBeH AoKTopaHT KbM Kare.{para Banuna Bacu:resa Ko:rvera, 4a nperrcne
nopaAlt ceMefiHr,r npuqvHx peAoBHara cr.r ,qoKropaHq4ra 3a cpor or 6 ueceqa,

cqlrrano or 01. 12.2017 r.

Mor6ara 6eure pa:rJreaaHa rr npriera eArrHoAyrnHo or KareapeHlr., c6Ber.

flo 2.r.. . .. . ... ... ...

14.11.2017r.
{Al

Ilporor<o:rvrx: , " /"fr
/ M. feopruesaV



1 

 

ДОГОВОР 

за 

съвместни научни изследвания 

между 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ“, гр. ПЛОВДИВ 

и 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, КАТЕДРА „ХИМИЯ“, гр. 

БЛАГОЕВГРАД 

 

 

Днес, …………………………… 2017 г., в гр. Пловдив, между страните: 

 

1. ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, гр. Пловдив, представляван от доц. д-р 

Веселин Кметов - Декан,  

наричан по-долу „ХФ-ПУ-Пловдив“ от една страна 

и 

2. КАТЕДРА „ХИМИЯ“ ПРИ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, гр. 

Благоевград, представляван от доц. д-р Стефан Стефанов - Декан,  

наричан по-долу „ПМФ-ЮЗУ-Благоевград“ от друга страна, 

  

се сключи договор за провеждане на съвместни научни изследвания                   

при следните условия:  

Чл. 1. (1) „ХФ-ПУ-Пловдив“ и „ПМФ-ЮЗУ-Благоевград“ се договарят да си 

сътрудничат в зависимост от своите специфични нужди в съответствие с настоящия 

Договор. 

(2) За реализирането на предвидените в Договора инициативи и възможности 

страните постигат взаимно съгласие за всеки конкретен случай. 

Чл. 2. Предмет на договора за сътрудничество са дейностите между „ХФ-ПУ-Пловдив“ 

и „ПМФ-ЮЗУ-Благоевград“, насочени към: 

1. Разширяване на възможностите за провеждане на научни изследвания чрез 

обмен на преподаватели, студенти и докторанти при изработването на 

курсови и дипломни работи, както и на докторски дисертации; 

2. Повишаване на възможностите за осъществяване на практическо обучение 

на студенти от двата факултета;  

3. Повишаване на качеството на учебния процес; 

4. Координиране участието на преподаватели като лектори в организирани 

семинари и конференции; 
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5. Съвместно участие в подготовка и разработване на проекти. 

Чл. 3. Съдържанието на договора може да се актуализира и допълва със съгласието на 

страните.  

Чл. 4. Страните се задължават да спазват Закона за авторското право и сродните му 

права, като запазва правото си на интелектуална собственост върху научните и 

технологични продукти, произведени от тях за времетраенето на споразумението.  

Чл. 5. Отношенията между ХФ-ПУ-Пловдив и ПМФ-ЮЗУ-Благоевград, създали в 

резултат на изпълнение на научните изследвания патентоспособно изобретение, се 

уреждат съгласно разпоредбите на Закона за патентите и на Закона за авторското право 

и сродните му права. 

Чл. 6 Страните взаимно се информират за предстоящи дейности и проекти, които 

могат да представляват общ интерес. 

Чл. 7. Страните информират научния си състав за възможности за участие в дейности 

и проекти, организирани съвместно от двете или една от страните.  

Чл. 8. Изменения в настоящия договор са възможни след писмено съгласие на всяка от 

участващите страни и стават неразделна част от него. 

Чл. 9. Договорът може да бъде прекратен при: 

а) продължително и трайно неизпълнение на задълженията на една от страните; 

б) прекратяване на дейността на една от страните; 

в) взаимно съгласие, изразено писмено, като никоя от страните не дължи обезщетение 

на другата; 

г) в случай, че изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от 

страните причини. В този случай, никоя от страните не дължи обезщетение на другата. 

Чл. 10. Неуредените въпроси по този договор, както и при спор относно неговото 

действие изпълнение или неизпълнение, прекратяване и тълкуване на неговото 

съдържание се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на взаимно съгласие, се 

прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото 

законодателство на Република България. 

Чл. 11. Договорът влиза в сила от датата на подписване за срок от 3 (три) години. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните. 

 

 

 

 

ПМФ-ЮЗУ-БЛАГОЕВГРАД    ХФ-ПУ-Пловдив 

                                       

 

Декан:..............................................   Декан: ................................... 

(доц. д-р Стефан Стефанов)   (доц. д-р Веселин Кметов) 
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Ka6arrq[ega EpeAJIoxE IIa qIeIIoBeTe IIa Axpe,4mal[oHHl,, c6BeT IIpe,IIBap[TenEo

rl3rlpareElllt u flonaru 
"u 

yru"-" B 3aceaalt[e ,[HeBeIr pea' OKoH'IarerrEu'T ugeBelr pea e

I€KTO CJICIBA:

.IlHEBEH PE.4:

35. Pa3mexlaEe Ea aoMaA or
A(peAurau[oEHlry caBEr BGB BP!3Ka

aa6moreure a rorrrpol

IIKCAHK ornocso fipoeKr 3a peruelrue fia

c rIprl(JIIOqIrJIIl [poUeaypn 3a cJreIa(peAI'ITaIIilorlEo

IIo roqKa 35 or rHeBH[q De[: Pa3mexraEe Ea aol(naa or IIKCAHK ornocno upoerr sa

p"a"rr" t* A.r,pe.(tralrl-IollHlr, qbBer 868 Bp63Ka c npfiruIloqxn'I rlpolleaypE 3a

cne,ua(pe,{r,rrallioEHo na6rno,qeuue u xourpojr.

npo$. n-p I4rrr fioaxenoo - flperceaaren Ea IKCAHK [peacraBu Ea BEuMaIlIero La

.r.lrerrosere Ha AC aol<rrar 3a cneaa(pe[nralllroullo Ea6nlo'4erxle t-r KoItrpoJI rlo:

. Itt3[6rEeH[e IIa Irpefiop6xu cJreA pemel' Ea f[ocro'IIIIl-I xouucru xtrta HAOA

rrpl-r [porpaMlr a(pe4rraIlua ua npollecroraaur Ea[paBJIeHIu;

flpoQ. fioaNeuor fiocne,{oBareJll{o [pocJreal'I ll3tltJlHelulero JIa ripenoptKlrre'

6lfJyrrp*, u p"*"Hllq ua llocT oquu,lte KoMllcrui IGM HAOA u ua AC rlM HAoA'

Cre[ flpoBe,[eEa,quc(Ycl-,Ir:

3a llnoeduacxut yauaepcumem,,naucai Xureadapc*u"

- Ilpoqecuoaanno ia paene*ue 4'2 ,,X't'nutecxu nayxu"

Al<peafiralluoHEfirr c6Ber B3e creal -Ire p9E3!M:



yTB6px.{aBa ao(Jla,4a Ha IIK ga CAHK orllocso cneaaKpearlraullol{Horo

Eaonlo{eElle rl (oETpoJI rlo Ir3IrlJIHeI[te Ha rlpel1op6roire' QopMynupaE[ B

pe er rero Ea flocTorEEaTa I(OMIICU' IIO [pllpoalr, Ha)t(Ii' MaTeMaTu(a !t

nnsopuarnra or 27.05.2013 r. (fipororon Ne 14) rtpn [porpaMuara a(pealrrarllr' rra

nnn-rti"ron-ro EarIpaBIIeI re 4.2 ,X,,""c* Eayrtl" 3d o6pa:oaarenuo_

*i--r$rn*ron"r"" crefleltl ..6aKanaB'Lp" t't,irarucrrp",^s,Ilnoeluect a
yoior)"u*"- ,,Ilaucui Xuteulapcku", c o6n\a oqeEra 9'42 (aeeer uqro r
uerupaaecer lr ane c'rorwt).
A(peAr.rraqr.Iouslrrr cBBET (oucrarqpa, qe lTaooduecxtam ynusepcume"'Ildacui

Xu.teadapa<u" usrtr,rurBa npenopr,lu N! 1 r,t Ns 2 ra qacruquo Ii3rl6JIE'Ba npenopr(a

Nr 3, $opny:rupaalr B perEesliEro Ea llocro'EHara I(oMLc" IIo npEpoaHlt IrayKIl'

*ur*uro*u " 
,rn6opuirura or 27.05.2013 r' ([porokor Ns 14) ryu uporpaMlrara

*fa*ruurlrl ua 
- 
npo$ecroualuo EarlpaBnelrxe 4 2 "XlrMx'lecxlr 

xayKIt" 3a

oOp*ou*roo-nu-rSllraqronlure creneua ,,6arananlp" ll "uaucrup"' 
c o6ura

oqenr<a 9,42 (aese'r urro Ii rlErlprlAecer lr gle cro nra)'

Ilnoeduacrutnm ynuoepcumem ,,Ilaucui Xutealapcxa" la uzn6nHu rlpeflop,I,(a N9

3 Ao cneasaruma anpealrraqur.
- Ilpenoptr<a Ne 3: ,,Aa ce rroAo6prl e3[(oBara Ir npa(Ttrqec(ara [oaro'roRxa Ha

cryaeurure". Cpox: uocrorneu, c exerorllo orLllralre'

Ilnoaduecxunm ynuoepcumefi ',Ilaucui 
Xtutelldpcku" Ee fiperlalrlaBa l<afiaurlrera

ua uporlecuouaano nanpas.neuue 4.2 ,,XuuuqecKl Ea},I(u", oape'{elleE c petlleH'le Ea

Ilocroslruara rovficu, rro [pllpoalllr Ea)xll, MareMar[Ka 
'I 

IiuibopMarl-I(a'

Ce(perap flporokoJrqIl(:

/ Karil

Ilpeqes^Te ia ACt f,,/
/ npo+. Ilerq Ka6aKqneBa /




