
[o,{ou. A-p Bece.rrnH KNteros

,{exau ua Xuuuqecxu OaxYlrer

npu flY,,fl. Xulen4aPcKtl"

flroaAHe

AOKJIAA
or rolr. A-P BaHr Jlexosa

P'urcosoAnreJl KareAPa

o6uraHHeopfaHHqHaxHMH,IcMeToAuKauao6yveHueToIIoXHMH,

YsaxaeN4I'I Aou. KNleros,

Mols Aa BHecere srs OC na X@ sa o6crx(AaHe H yrBbpxAaBaHe na yue6un [porpaMH 3a

CJreAHr,rTe ocHOBHH AhctIHnnlIHH, cblJIaQHo yue6uu [JIaHOBe, yTBbpAeHH c peueHl'Ie Ha AC npororol Ne

27 123.04.2018 r. (r. 1,2a,3a,4au46) u AC npororcol Ne l9 129.05.2017 r.-(r.5):

1. OcHoaH Ha xHMllrra:

a) sa cneqlraruocr MeAnqHHcKa xl4MLIfl c xopapHyM 6010175;'

6) sa cnequzrJrHocrg: Aualur r.{ KoHrpoil uXvrus, c MapKeruHr c xopapuyr.'r 60/0/60.

2. HeoPraHnuHaxvullfl:

a) ra cnequarHocrg: AHalHs H KoHrpoJr uXuuus c MapKerlrHr c xopapHytt 6010160;

6)aacneuraaJlHocTMeAuuuucrcaXHMH,IcxopapHyM6010160.

3. O6rqa H Heopl-aHuqHa xI'lMHfl I qacr:

a) sa cneqnilrHocr6: KounrorupuaxvrMlfl, Xttt,tl.tg lt @pranrca uXt'tuus u asrluficttt'I c

xopapuyM 6010160;

6) ea cneqr'rulHocr Buororuq v xAMVfl c xopapHyM 6010160'

4. O6ura H HeopraHl'rqHa XHMH, II qacr:

a) :a cneunarHocru: Xwxtus H @nsLrrca uXuvus u aHmuficru c xopapHyu 4510160;

6):a cneqrluulHocr KovnrcrupHa XHMH' c xopapuyM 6010160;

n) aa cneqna.nsocr Euororllfl 14 xHMU' c xopapuyM 6010160'

5. EuoueopraHHqHa xnMuq 3a c[euHaJrHocr MeAuullHcKa xHMI4q c xopapHyM n010130.



flpe4noxeunre yve6Hnre rrporpaMu no r. 26,36 u 4e ca no Aeficreaqnre yve6Hu nrlanoee' Te

ca c HerrpoMeHeH xopapuyM, Ho c aKTyzuru3upaHu,ra6oparopHu ynpaxHeHuff, npeAnoxeHH Bb3 ocHoBa

Ha [oArorBeHoro 3a neqar ,,Prrcoaogcreo ga ra6oparopHu ynpaxHeHufl no HeopraHHqHa xHMHs" c

aBTopcKH K9JT9KTHB or KareApa,,O6ura H HeopraHHqHa xHMHfl c MeroAHKa Ha o6yveuaero no xvuwfl'..

Yqe6uure npotpaMH 6qxa o6ctAeHH H npuerH Ha KareApeH cbBer.

Ilputtouceuue:

1. Ilpenr.rc or nporoKol },{b166 / 28.05'2018 r.

2.Y'ae6au rporpaMH no r. I + r. 5.

29.05.20 I 8 r.

rp. fluongno

C ysaxeune:

O6ura H HeopraHnqHa xHMHq c

PbxoeoAHreJI KareApa

MeroAHKa Ha o6yveHuero no xHMHfl



Ilpenuc r43BJIeqeHlle

oT 3aceaaHr4e Ha KareApa

OHXMOX

or 28.05.2018 r.

llpororon J\b 166

Ha 28.05.2018 r. ce npone.u,e 3aceAaHHe Ha KareApeHH, cbBer Ha Kare.4pa,,O6ua I,I HeopraHl4qHa xI'IMIl, c

Meroal{Ka ua o6yrenrzero ro xI4MI'{r".

Crcras Ha KareApeHr4rr cbBer 7. flpuc'scrnar 7: Aou a-p Baur Jlexora, AoIr. A-p fiopaanxa Anl{osa, Aou.

A-p flerq MapuHona, rJr. ac. a-p fiopnau*a CreSanona, ruI. ac. a-p AHroaHera AHreaa'{eBa, uL ac. 4-p fanr

Touuena, rJr. ac. .u-p Kupuna CrofiHoea.

or AHeBHHT peA no r. 2. Y'{e6Hn Bbnpocll:

2.1.Y\e6Hu flporpaMr{ no OcHosr.{ Ha xuMr4rra, HeopraHrvna xttMI,Ir, O6ua u HeopraHl{qHa xltlal4q I

uacr, O6uIa H HeopraHlrqHa xHMr4, It qacr n EraoneopraHuqHa xhMllr uo y're6uure nJIaHoBe or yre6Hara

21l8l21lg r., yrBbpaeHrr c peureHu ua AC rporoxorl Ng 27123.04.2018 u nporoKorl 19129.05.2018 t. za

cneulrirJrHocrn MeAnuuncKa xHMt4fl, Asalra: 14 KoHTpoJI, Xut',tnr c MapKerHHr, KorunrcrtpHa xuMllfl, XuM.If.f, u

Susuxa uXwuus u anmufictot.

Aou. Jlexosa yrortHtr, qe Ha eneKTpoHHrire nouu or 20.03. scnqxfl KoJIeru ca [oryqnnu nl4cMo Aa

HanpaBflT cBolire npeanoxeHufl Br,B Bpb3Ka c aKTyiIJIlr3r4paHHTe yue6uu nporpaMu no OcHoelt Ha x]rMl4f,Ta,

Heoprauu.lra xEMt11 u O6uta n HeopraHl.rrrHa xuMl,tfl I u II qacr Bb3 ocHoBa na pa:pa6oreHoro ,,PbKoBoAcrBo 3a

la6oparopur4 ynpaxHeH[, no HeopraHu.rHa x[Mr4r" c aBTopcKu KoJIeKT[Ir or KareApara cbc cpoK 4o 5 anpnn. Ha

KareApeH cbBer, cbcrorJr ce Ha 13.04. 6qxa pa3r'JIeAaHLI H o6o6ueHLI npeAJloxeHuflra.

Ha nacrosulr1r KarerpeH cbBer, cr,crorJr ce Ha 28.05. uporpaMl,ITe ca [peAJIoxeHI,I 3a ruIacyBaHe.

CreA nposeAeHoro ruIacyBaHe, yue6uare nporpaMu 6rxa npueru c'bc7 r]raca,pa".

,{oU. Jlerona npeAnoxr4 sa o6cr,x,qaHe yre6nata npo[paMa no BHoueopraHuqHa xllMl'lt 3a cneuurulHocr

MeAuuuncxa xt{Mtrfl, Karo 3aAaAe Bbnpoca B Kot{ yHl,tBepcl,treru n Etnrapux ce I,I3yr{aBa EuoHeopraurvHa xI{MlIr.

,{OU. MapaHoBa oTroBoptt, ue e CoSrailcKl,lrl yHI,IBepcuTeT ce u3yLIaBa.[HCnUIIJIUHaTa.

CleA xparxa AucKycr4r, yve6nara npolpaMa 6e nnacyaaHa u npuera cbc 7 ruIaca,,3a".

28.05.2018 r.

flroaAIrB

rlporoxorvr.,<: q-)
/MuneHa Crasoea/
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Анотация
Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории

и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна работа. В
теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, съвременни
теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и закономерностите, на
които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на координационни съединения. В лабораторните упражнения се прилагат знания от
лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в химична
лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране на експерименталните
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни задачи, което подпомага
тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е разработено съобразно
факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с познания по химия,
математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, студентите са
подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните упражнения.

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, изучавана през
втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.

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

Теоретичните основи на общата и неорганична химия.
2. Ще могат:

Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване,
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране;
Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и мол-
еквивалента концентрация;
Да описват проведените експерименти;
Да анализират експерименталните резултати;
Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна
концентрация;
Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-
еквивалентна концентрация;
Да решават задачи от разреждане на разтвори;
Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени
разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др.

Начин на преподаване

Аудиторно:  135 ч.
Лекции (60 часа)
Лабораторни упражнения (75 часа)

Извънаудиторно:  225 ч
Самостоятелна подготовка
Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика,
получени в средния курс на обучение.

Препоръчани избираеми програмни компоненти

Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията

Техническо осигуряване на обучението

Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,

2



апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
Твърди и течни реактиви.

Съдържание на курса

Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражненията по Основи на химията са задължителни. В лекциите са разгледани съвременните
представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, координационни съединения, видове
химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, химично равновесие, дисперсни системи.
Особено внимание е отделено на уравненията на химичните взаимодействия, теория на
електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите електролити като равновесен процес,
неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс
и решаване на изчислителни задачи от концентрация на разтворите и разтворимост на веществата.
Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с факта, че са първите за студентите упражнения
по химия, в които се формират навици за работа в химична лаборатория, създават се умения за
извършване на опити и анализиране на получените резултати.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

А/Лекции Основи на химията

Тема часове
Строеж на атома
Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната обвивка
на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома.
Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните
атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични
диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро.

6

Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система.
Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система.
Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.

3

Природа на химичната връзка
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-
Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и
поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и
валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-
акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия.
Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката.

5

Видове химични взаимодействия
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.

12

Координационни съединения
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на
химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ)

8
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и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните
съединения. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.

1

Химична кинетика
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на
химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните
реакции от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна
среда.

3

Катализа
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.

2

Химично равновесие
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.

3

Дисперсни системи
Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на
разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори.
Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично
налягане.
Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на
електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента
на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити.
Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити.
Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори.
Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли.
Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на
хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори.
Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията.

15

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1
Колоквиум върху 50% от учебния материал 1

Общ брой часове: 60

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

Б/ Упражнения по Основи на химията
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тема часове

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на
разтвори

Правила за работа в химичната лаборатория.1.
Техника на безопасност.2.
Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.3.
Основни понятия и величини. Основни закони в химията4.
Начини за изразяване на концентрация на разтвори5.

5

Тема ІІ.
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Експериментална част
Приготвяне на разтвори

Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%)1.
Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се2.
използва кристалохидрат
Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва3.
кристалохидрат
Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-4.
еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат
 Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 чрез разреждане5.
Приготвяне на разтвор на солна киселина HCl чрез разреждане6.

5

Тема ІIІ.
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%)
Експериментална част
Разтворимост на веществата

Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O71.
Влияние на температурата върху разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O72.
Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества3.

5

Тема ІV.
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%)
Експериментална част
Атомно - молекулна теория

Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат1.
пентахидрат CuSO4•5H2O
Определяне на моларна маса на въглероден(IV) оксид СО22.
Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО33.

5

Тема V.
Решаване на задачи
Моларна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
Експериментална част
Химична кинетика

Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на1.
химичните реакции
Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на2.
химичните реакции

5

5



Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции3.
Влияние на дисперзитета на реагиращите вещества върху скоростта на4.
химичните реакции

Тема VI.
Решаване на задачи
Моларна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
Експериментална част
Химично равновесие

Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие.1.
Равновесие във водна среда.
Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху2.
химичното равновесие
Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху3.
химичното равновесие
Хетерогенно равновесие4.
Равновесие в разтвор на адсорбционно съединение5.

5

Тема VII.
Решаване на задачи
Мол-еквивалентна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
Катализа

Хомогенно-каталитичен процес1.
Хетерогенно-каталитичен процес2.
Каталитична редукция на Fe3+ до Fe2+3.
Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина4.
H2C2O4 до Mn2+

Каталитично влияние на водата върху взаимодействието на магнезий с йод5.
Отрицателна катализа (инхибиране)6.

5

Тема VIII.
Решаване на задачи
Мол-еквивалентна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация

Електропроводимост на твърди и стопени соли1.
Електропроводимост на разтвори на различни вещества2.
Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане3.
Движение на йони в разтвор на електролит4.
Определяне привидната степен на електролитната дисоциация на силни5.
електролити.

5

Тема IX.
Решаване на задачи
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
Експериментална част
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли

Колориметрично определяне на рН с различни индикатори1.
Приготвяне и изследване на ацетатни буфери2.
Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа3.
Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа4.
Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа5.

5

Тема Х.
Решаване на задачи
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация

5
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Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
Окислително-редукционни процеси. Електролиза

Ред на относителната активност на металите1.
Взаимодействие на метали със соли1.1.
Взаимодействие на метали със солна киселина1.2.

Ред на относителната активност на неметалите2.
Електролиза3.

Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl3.1.
Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO43.2.
Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид при меден анод3.3.
Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu)3.4.

Тема ХI.
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
Експериментална част
Координационни съединения 1 част

Разлика между прости, двойни и комплексни соли1.
Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения2.

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II)
2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III)
2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I)

Изомерия при координационни съединения. Хидратна изомерия3.

5

Тема XII.
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна
концентрация
Експериментална част
Координационни съединения 2 част

Йоннообменни реакции с участие на координационни съединения1.
Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни2.
лиганди
Получаване на двуядрени координационни съединения3.
Изследване на дисоциацията на комплексни йони4.
Приложение на координационните съединения за доказване на токсични5.
вещества:

   - доказване на кадмий(II) йони
- доказване на хром(VI) йони

5

Тема ХІII.
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и мол-еквивалентна
концентрация
Експериментална част
Адсорбция

Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3,1.
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2

Колонна хроматография на багрила2.
Адсорбция върху катионити и върху анионити3.
Адсорбция върху въглен из течна фаза4.
Адсорбция на багрило върху алуминиев(III) хидроксид Al(OH)35.
 Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя6.

5
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Тема ХІV.
Решаване на задачи
Разтворимост на веществата
Експериментална част
Колоидно-дисперсни системи 1 част

Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез1.
хидролиза
Получаване на галерти2.
Дифузия в галерти3.
Промяна в цвета на колоидните разтвори4.
Получаване на лизегангови пръстени5.

5

Тема ХV.
Решаване на задачи
Разтворимост на веществата
Експериментална част
Колоидно-дисперсни системи 2 част

Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта1.
Получаване на колоид от сяра2.
Установяване на заряда на колоидните частици чрез електрофореза3.
Установяване на заряда на колоидни частици чрез капиляризиране4.
Защитно действие на лиофилен колоид5.

5

Общ брой часове: 75

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по
тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за
посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа,
студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните
упражнения.
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Г. Н. Фадеев,
В. Н. Шаповал
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А. А. Буданова Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011
C. А. Пузаков, В. А.
Попков, А. А.
Филиппова

Сборник задач и упражнений по общей
химии Юрайт, Москва 2016
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Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016

Ebbing Gammon General Chemistry
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York

2009

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните

упражнения по Основи на химията са задължителни. Лабораторните занятията включват
предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от лабораторното упражнение.
Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за активно участие на студентите в
процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и обобщение на лабораторните
резултати.

Методи и критерии на оценяване

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал.
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.

Оценката по Основи на химията се изчислява по следната формула:
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2).

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване

Български

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова
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П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМ А

Факултет

ХИМИЧЕСКИ

Катедра

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Професионално направление (на курса)

4.2 Химически науки

Специалност

Анализ и контрол (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ

Наименование на курса

Основи на химията

Код на курса

Тип на курса

Задължителен

Равнище на курса (ОКС)

Бакалавър

Година на обучение

първа

Семестър

І

Брой ECTS кредити

10

Име на лектора

доц д-р Ваня Лекова

Учебни резултати за курса



Анотация
Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории

и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна работа. В
теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, съвременни
теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и закономерностите, на
които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на координационни съединения. В лабораторните упражнения се прилагат знания от
лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в химична
лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране на експерименталните
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни задачи, което подпомага
тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е разработено съобразно
факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с познания по химия,
математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, студентите са
подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните упражнения.

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, изучавана през
втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.

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

Теоретичните основи на общата и неорганична химия.
2. Ще могат:

Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване,
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране;
Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и мол-
еквивалента концентрация;
Да описват проведените експерименти;
Да анализират експерименталните резултати;
Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна
концентрация;
Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-
еквивалентна концентрация;
Да решават задачи от разреждане на разтвори;
Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени
разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др.

Начин на преподаване

Аудиторно:  120 ч.
Лекции (60 часа)
Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно:  180 ч
Самостоятелна подготовка
Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика,
получени в средния курс на обучение.

Препоръчани избираеми програмни компоненти

Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията

Техническо осигуряване на обучението

Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
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лабораторни упражнения по неорганична химия.
Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
Твърди и течни реактиви.

Съдържание на курса

Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражненията по Основи на химията са задължителни. В лекциите са разгледани съвременните
представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, координационни съединения, видове
химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, химично равновесие, дисперсни системи.
Особено внимание е отделено на уравненията на химичните взаимодействия, теория на
електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите електролити като равновесен процес,
неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс
и решаване на изчислителни задачи от концентрация на разтворите и разтворимост на веществата.
Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с факта, че са първите за студентите упражнения
по химия, в които се формират навици за работа в химична лаборатория, създават се умения за
извършване на опити и анализиране на получените резултати.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

А/Лекции Основи на химията

Тема часове
Строеж на атома
Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната обвивка
на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома.
Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните
атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични
диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро.
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Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система.
Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система.
Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.

3

Природа на химичната връзка
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-
Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и
поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и
валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-
акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия.
Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката.

5

Видове химични взаимодействия
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.

12

Координационни съединения
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на
химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ)
и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните
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съединения. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.

1

Химична кинетика
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на
химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните
реакции от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна
среда.

3

Катализа
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.

2

Химично равновесие
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.

3

Дисперсни системи
Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на
разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори.
Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично
налягане.
Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на
електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента
на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити.
Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити.
Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори.
Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли.
Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на
хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори.
Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията.

15

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1
Колоквиум върху 50% от учебния материал 1

Общ брой часове: 60

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

Б/ Упражнения по Основи на химията
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тема часове

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на
разтвори

Правила за работа в химичната лаборатория.1.
Техника на безопасност.2.
Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.3.
Основни понятия и величини. Основни закони в химията4.

4

Тема ІІ.
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Начини за изразяване на концентрация на разтвори
Експериментална част
Приготвяне на разтвори

Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%)1.
Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се2.
използва кристалохидрат
Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва3.
кристалохидрат
Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-4.
еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат

4

Тема ІIІ.
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Експериментална част
Разтворимост на веществата

Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O71.
Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества2.

4

Тема ІV.
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%)
Експериментална част
Атомно - молекулна теория I част

Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат1.
пентахидрат CuSO4•5H2O
Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО32.

4

Тема V.
Решаване на задачи
Моларна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
Експериментална част
Химична кинетика

Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на1.
химичните реакции
Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на2.
химичните реакции
Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции3.

4
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Тема VI.
Решаване на задачи
Моларна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
Експериментална част
Химично равновесие

Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие.1.
Равновесие във водна среда.
Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху2.
химичното равновесие
Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху3.
химичното равновесие
Хетерогенно равновесие4.

4

Тема VII.
Решаване на задачи
Мол-еквивалентна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
Катализа

Хомогенно-каталитичен процес1.
Хетерогенно-каталитичен процес2.
Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина3.
H2C2O4 до Mn2+

Отрицателна катализа (инхибиране)4.

4

Тема VIII.
Решаване на задачи
Мол-еквивалентна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация
Експериментална частРазтвори на електролити. Електролитна дисоциация

Електропроводимост на твърди и стопени соли1.
Електропроводимост на разтвори на различни вещества2.
Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане3.
Движение на йони в разтвор на електролит4.

4

Тема IX.
Решаване на задачи
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
Експериментална част
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли

Колориметрично определяне на рН с различни индикатори1.
Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа2.
Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа3.
Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа4.

4

Тема Х.
Решаване на задачи
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
Окислително-редукционни процеси. Електролиза

Ред на относителната активност на металите1.
Взаимодействие на метали със соли1.1
Взаимодействие на метали с солна киселина1.2

Ред на относителната активност на неметалите2.
Електролиза3.

Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl3.1.
Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO43.2.

4
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Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu)3.3.
Тема ХI.
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
Експериментална част
Координационни съединения 1 част

Разлика между прости, двойни и комплексни соли1.
Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения2.

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II)
2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III)
2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I)

4

Тема XII.
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна
концентрация
Експериментална част
Координационни съединения 2 част

Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни1.
лиганди
Получаване на двуядрени координационни съединения2.
Изомерия на координационни съединения3.
Приложение на координационните съединения за доказване на токсични4.
вещества:

   - доказване на кадмий(II) йони
- доказване на хром(VI) йони

4

Тема ХІII.
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и мол-еквивалентна
концентрация
Експериментална част
Адсорбция

Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3,1.
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2

Колонна хроматография на багрила2.
Адсорбция върху катионити и анионити3.
Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя4.

4

Тема ХIV.
Решаване на задачи
Разтворимост на веществата
Експериментална част
Колоидно-дисперсни системи 1 част

Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез1.
хидролиза
Получаване на галерти2.
Дифузия в галерти3.
Промяна в цвета на колоидните разтвори4.

4

Тема ХV.
Решаване на задачи
Разтворимост на веществата
Експериментална част
Колоидно-дисперсни системи 2 част

Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта1.
Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране2.
Защитно действие на лиофилен колоид3.
Получаване на лизенгангови пръстени4.

4
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Общ брой часове: 60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по
тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за
посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа,
студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните
упражнения.
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http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and


Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните

упражнения по Основи на химията са задължителни. Лабораторните занятията включват
предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от лабораторното упражнение.
Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за активно участие на студентите в
процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и обобщение на лабораторните
резултати.

Методи и критерии на оценяване

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал.
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.

Оценката по Основи на химията се изчислява по следната формула:
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2).

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване

Български

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова
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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  

Обща 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  

Основи на химията 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории 
и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна работа. В 
теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, съвременни 
теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и закономерностите, на 
които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за 
наименуване на координационни съединения. В лабораторните упражнения се прилагат знания от 
лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в химична 
лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране на експерименталните 
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни задачи, което подпомага 
тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е разработено съобразно 
факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с познания по химия, 
математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, студентите са 
подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните упражнения. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са 
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, изучавана през 
втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

Компетенции 

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

 Теоретичните основи на общата и неорганична химия. 
2. Ще могат: 

 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на 
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване, 
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране; 

 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и 
мол-еквивалента концентрация; 

 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна 

концентрация; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-

еквивалентна концентрация; 
 Да решават задачи от разреждане на разтвори; 
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени 

разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на 
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  180 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията 
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните 

упражненията по Основи на химията са задължителни. В лекциите са разгледани съвременните 

представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, координационни съединения, видове 

химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, химично равновесие, дисперсни системи. 

Особено внимание е отделено на уравненията на химичните взаимодействия, теория на 

електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите електролити като равновесен процес, 

неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс 

и решаване на изчислителни задачи от концентрация на разтворите и разтворимост на веществата. 

Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с факта, че са първите за студентите упражнения 

по химия, в които се формират навици за работа в химична лаборатория, създават се умения за 

извършване на опити и анализиране на получените резултати.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ООссннооввии  ннаа  ххииммиияяттаа  

Тема часове 

Строеж на атома 

Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната 

обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома. 

Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните 

атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични 

диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро. 

6  

Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система. 

Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система. 

Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите. 

Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.  

3  

Природа на химичната връзка  

Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-

Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и 

поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и 

валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-

акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия. 

Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката. 

5  

Видове химични взаимодействия  

Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции, 

протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи. 

Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните 

елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси. 

Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата. 

12  

Координационни съединения  8  
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Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ) 

и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните 

съединения. Двойни соли. 

Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично 

съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията. 

1 

Химична кинетика 

Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на 

реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на 

химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции 

от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда. 

3 

Катализа 

Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при 

хомогенно и хетерогенно каталитични процеси. 

2 

Химично равновесие 

Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично 

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

3 

Дисперсни системи 

Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на 

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично 

налягане.  

Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на 

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити. 

Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. 

Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли. 

Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на 

хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори. 

Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията. 

15 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 60  

  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООссннооввии  ннаа  ххииммиияяттаа  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на 
разтвори 

1. Правила за работа в химичната лаборатория. 
2. Техника на безопасност. 
3. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.  
4. Основни понятия и величини. Основни закони в химията 

4  

Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Начини за изразяване на концентрация на разтвори 
Експериментална част 
Приготвяне на разтвори 

1. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%) 
2. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се 

използва кристалохидрат 
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва 

кристалохидрат 
4. Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-

еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат 

4 

Тема ІIІ. 
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Експериментална част 
Разтворимост на веществата 

1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества 

4 

Тема ІV.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%) 
Експериментална част 
Атомно - молекулна теория I част 

1. Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат 
пентахидрат CuSO4•5H2O 

2. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3 

4 

Тема V.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химична кинетика 

1. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции 

4 
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Тема VI.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химично равновесие 

1. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие. 
Равновесие във водна среда. 

2. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху 
химичното равновесие 

3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху 
химичното равновесие 

4. Хетерогенно равновесие 

4 

Тема VII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Катализа 

1. Хомогенно-каталитичен процес 
2. Хетерогенно-каталитичен процес 
3. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 

H2C2O4 до Mn2+ 
4. Отрицателна катализа (инхибиране) 

4 

Тема VIII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална частРазтвори на електролити. Електролитна дисоциация 

1. Електропроводимост на твърди и стопени соли 
2. Електропроводимост на разтвори на различни вещества 
3. Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане 
4. Движение на йони в разтвор на електролит 

4 

Тема IX. 
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли 

1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори 
2. Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа 
3. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа 
4. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа 

4 

Тема Х.  
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Окислително-редукционни процеси. Електролиза 

1. Ред на относителната активност на металите 
1.1 Взаимодействие на метали със соли 
1.2 Взаимодействие на метали със солна киселина 

2. Ред на относителната активност на неметалите 
3. Електролиза 

a. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 
b. Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO4 

4 
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c. Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu) 

Тема ХI. 
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 1 част 

1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли 
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения 

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II) 

2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III) 

2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I) 

4 

Тема XII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 2 част 

1. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 
лиганди 

2. Получаване на двуядрени координационни съединения 
3. Изомерия на координационни съединения 
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

вещества: 
   - доказване на кадмий(II) йони 

- доказване на хром(VI) йони 

4 

Тема ХІII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и молеквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Адсорбция 

1. Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3, 
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2 

2. Колонна хроматография на багрила 
3. Адсорбция върху катионити и анионити 
4. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 

4 

Тема ХIV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 1 част 

1. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез 
хидролиза 

2. Получаване на галерти 
3. Дифузия в галерти 
4. Промяна в цвета на колоидните разтвори 

4 

Тема ХV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 2 част 

1. Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта 
2. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 
3. Защитно действие на лиофилен колоид 
4. Получаване на лизенгангови пръстени 

4 
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Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 

теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по 

тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за 

посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа, 

студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните 

упражнения. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов, А. 
Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 1 „Мир”, Москва 2004 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Ю. В. Алексашин Общая химия  
Макет плюс, 
Москва 

2012 

А. М. Голубев, 
Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

Химия Юрайт 2014 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, В. А. 
Попков, А. А. 
Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, А. М. 
Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 
 
 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните 
упражнения по Основи на химията са задължителни. Лабораторните занятията включват 
предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от лабораторното упражнение. 
Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за активно участие на студентите в 
процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и обобщение на лабораторните 
резултати. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал. 
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и 
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.  

Оценката по Основи на химията се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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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
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМ А

Факултет

ХИМИЧЕСКИ

Катедра

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Професионално направление (на курса)

4.2 Химически науки

Специалност

Анализ и контрол (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ

Наименование на курса

Неорганична химия

Код на курса

Тип на курса

Задължителен

Равнище на курса (ОКС)

Бакалавър

Година на обучение

първа

Семестър

IІ

Брой ECTS кредити
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Име на лектора

доц. д-р Ваня Лекова

Учебни резултати за курса
Анотация



Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават уравнения на окислително-
редукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална
курсова задача придава завършеност на обучението им по тази дисциплина.

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.

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

Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения

2. Ще могат:

Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения;
Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в
периодичната система;
Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в
зависимост от мястото му в периодичната система;
Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост
от степента му на окисление в тях;
Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтезите на
неорганични вещества;
Да решават уравнения на окислително-редукционни процеси;
Да извършват изчисления по химични уравнения;
Да описват проведените експерименти;
Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване

Аудиторно:  120 ч.
Лекции (60 часа)
Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно:  210 ч
Самостоятелна подготовка
Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Основи на химията, получени от предходния семестър
на обучение.

Препоръчани избираеми програмни компоненти

Химия на координационните съединения, Геохимия

Техническо осигуряване на обучението

Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
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лабораторни упражнения по неорганична химия.
Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
Твърди и течни реактиви.

Съдържание на курса

Тематично съдържание на учебната дисциплина
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са разгледани
теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните съединения.
Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по групи от
периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната обвивка
на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс
върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, както и решаване на
уравнения на окислително-редукционни процеси и изчисления по химични уравнения.

А/Лекции по Неорганична химия

Тема часове
Водород
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.

2

1 група на периодичната система
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr)
Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение.

 2

2 група на периодичната система
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

 2

13 група на периодичната система
Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение.
Алуминий (Al),  Галий (Ga), Индий (In),  Талий (Tl).  Обща характеристика на атомите на
химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване.
Химични съединения. Приложение.

6

14 група на периодичната система
Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение.
Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества.
Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

 6

15 група на периодичната система
Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи.
Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)

8
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Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения
на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.

8

17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.

2

Преходни елементи
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен
ред.

2

6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

11 група на периодичната система
Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

12 група на периодичната система
Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

Колоквиум върху 50% от учебния материал 2
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2
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Общ брой часове: 60
Форми на текущ контрол върху лекционния материал:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

Б/ Упражнения по Неорганична химия
тема часове

Тема I.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Видове окислително-редукционни реакции
Експериментална част
Пречистване на вещества

Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация1.
Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя2.
Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване3.
Пречистване на йод I2 чрез сублимация4.

4

Тема IІ.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори:
1. Прости вещества
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали
Експериментална част
1 и 2 група на Периодичната система

Взаимодействие на натрий с вода1.
Свойства на натриев хидроксид NaOH2.
Свойства на натриев пероксид Na2O23.
Взаимодействие на магнезий с вода4.
Свойства на бариев пероксид BaO25.
Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол6.

4

Тема ІII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Йони на метали в низшата им степен на окисление
Експериментална част
13 група на Периодичната система

Химични свойства на алуминий Al1.
Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)32.
Хидролиза на алуминиеви соли3.
Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24)4.

4

Тема ІV.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на Pb(IV) и С(II)
Експериментална част
14 група на Периодичната система

 Изследване на свойствата на олово Pb.1.
Отнасяне на олово Pb към разредени киселини1.1.
Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди1.2.

4
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Съединения на Pb(II)2.
Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите2.1.
свойства
Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II)2.2.

Получаване на оловен хромат PbCrO42.2.1.
Получаване на оловен карбонат PbCO32.2.2.

Съединения на Pb(IV).3.
Получаване на оловен(IV) оксид PbO23.1.
Окислителни свойства на оловен(IV) оксид3.2.

Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда3.2.1.
Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда3.2.2.

Тема V.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление
Експериментална част
15 група на Периодичната система

Получаване на азот1.
Получаване на амоняк2.
Химични свойства на амоняк3.
Получаване и химични свойства на азотиста киселина4.
Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати5.
Получаване на малкоразтворими фосфати6.

4

Тема VI.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни Процеси
Окислители и редуктори:
1. Водороден пероксид
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление
Експериментална част
16  група на периодичната система

Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О21.
Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта2.
им в киселини
Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO43.
Качествени реакции за сулфитни SO32 и сулфатни SO42 йони4.
Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O35.
Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O82–6.

4

Тема VII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература

Указание за извършване на библиографска справка1.
Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на2.
неорганичната химия
Цитиране на научна литература3.

4

Тема VIII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Съединения на Cr(VI)
Експериментална част
5 и 6 група на периодичната система

4
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Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н1.
Получаване на малкоразтворими ванадати2.
Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)33.
Свойства на калиев дихромат K2Cr2O74.
Окисление на SO32‒ до SO42‒4.1.
Окисление на 2I‒ до I24.2.
Получаване на малко разтворими хромати и дихромати5.
Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24)6.

Тема ІX
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли
Експериментална част
7 група на Периодичната система

Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)21.
Термично разлагане на калиев перманганат2.
Влияние на средата върху окислителните свойства на3.
перманганатния йон
Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O74.
Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS5.

4

Тема X.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Водород в степен на окисление (I)
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление
Експериментална част
8 група на Периодичната система

Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини1.
Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)2.
Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)23.
Редукционни свойства на Fe(II)4.
Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)35.
Окислителни свойства на Fe(III)6.

4

Тема ХI
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
9 група на Периодичната система

Химични свойства на кобалт Co1.
Получаване и свойства на кобалтов(II) хидроксид Со(OH)22.
Получаване на кобалтов(II) карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O3.
Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4]4.

4

Тема XІІ.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
10  група на Периодичната система

Химични свойства на никел Ni1.
Получаване и свойства на никелов(II) хидроксид Ni(OH)22.
Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO33.
Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6)4.

4
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(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O
Тема XIІІ.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
11  група на Периодичната система

Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O1.
Получаване на меден(I) хидроксид CuOH2.
Получаване на меден(II) оксид CuO3.
Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)24.
Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO35.

4

Тема ХІV.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
12  група на Периодичната система

Химични свойства на цинк Zn1.
Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)22.
Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO43.
Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)24.

4

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4

Общ брой часове: 60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс колоквиуми,
както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от неорганичната химия. В
самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и
ръководителя на лабораторните упражнения.
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http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лекциите

включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по
Неорганична химия са задължителни. Те включват решаване на уравнения на окислително-
редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на експерименталните задачи,
самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените
резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно участие на
студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.
Методи и критерии на оценяване

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс.
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в
теоретично и методично отношение.

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.

Оценката по Неорганична химия се изчислява по следната формула:
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% от оценката на
компонент 3).

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова
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Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават уравнения на окислително-
редукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална
курсова задача придава завършеност на обучението им по тази дисциплина.

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.

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

Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения

2. Ще могат:

Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения;
Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в
периодичната система;
Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в
зависимост от мястото му в периодичната система;
Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост
от степента му на окисление в тях;
Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтезите на
неорганични вещества;
Да решават уравнения на окислително-редукционни процеси;
Да извършват изчисления по химични уравнения;
Да описват проведените експерименти;
Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване

Аудиторно:  120 ч.
Лекции (60 часа)
Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно:  180 ч
Самостоятелна подготовка
Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Основи на химията, получени от предходния семестър
на обучение.

Препоръчани избираеми програмни компоненти

Химия на координационните съединения, Геохимия

Техническо осигуряване на обучението
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Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
Твърди и течни реактиви.

Съдържание на курса

Тематично съдържание на учебната дисциплина
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са разгледани
теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните съединения.
Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по групи от
периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната обвивка
на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс
върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, както и решаване на
уравнения на окислително-редукционни процеси и изчисления по химични уравнения.

А/Лекции по Неорганична химия

Тема часове
Водород
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.

2

1 група на периодичната система
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr)
Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение.

 2

2 група на периодичната система
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

 2

13 група на периодичната система
Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение.
Алуминий (Al),  Галий (Ga), Индий (In),  Талий (Tl).  Обща характеристика на атомите на
химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване.
Химични съединения. Приложение.

6

14 група на периодичната система
Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение.
Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества.
Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

 6

15 група на периодичната система
Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи.
Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични

8
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съединения. Приложение.
Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения
на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.

8

17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.

2

Преходни елементи
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен
ред.

2

6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

11 група на периодичната система
Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

12 група на периодичната система
Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3
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Колоквиум върху 50% от учебния материал 2
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2

Общ брой часове: 60
Форми на текущ контрол върху лекционния материал:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

Б/ Упражнения по Неорганична химия
тема часове

Тема I.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Видове окислително-редукционни реакции
Експериментална част
Пречистване на вещества

Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация1.
Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя2.
Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване3.
Пречистване на йод I2 чрез сублимация4.

4

Тема IІ.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори:
1. Прости вещества
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали
Експериментална част
1 и 2 група наПериодичната система

Взаимодействие на натрий с вода1.
Свойства на натриев хидроксид NaOH2.
Свойства на натриев пероксид Na2O23.
Взаимодействие на магнезий с вода4.
Свойства на бариев пероксид BaO25.
Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол6.

4

Тема ІII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Йони на метали в низшата им степен на окисление
Експериментална част
13 група на Периодичната система

Химични свойства на алуминий Al1.
Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)32.
Хидролиза на алуминиеви соли3.
Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24)4.

4

Тема ІV.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на Pb(IV) и С(II)
Експериментална част
14 група на Периодичната система

 Изследване на свойствата на олово Pb.1.

4
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Отнасяне на олово Pb към разредени киселини1.1.
Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди1.2.
Съединения на Pb(II)2.
Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите2.1.
свойства
Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II)2.2.

Получаване на оловен хромат PbCrO42.2.1.
Получаване на оловен карбонат PbCO32.2.2.

Съединения на Pb(IV).3.
Получаване на оловен(IV) оксид PbO23.1.
Окислителни свойства на оловен(IV) оксид3.2.

Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда3.2.1.
Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда3.2.2.

Тема V.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление
Експериментална част
15 група на Периодичната система

Получаване на азот1.
Получаване на амоняк2.
Химични свойства на амоняк3.
Получаване и химични свойства на азотиста киселина4.
Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати5.
Получаване на малкоразтворими фосфати6.

4

Тема VI.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори:
1. Водороден пероксид
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление
Експериментална част
16  група на Периодичната система

Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О21.
Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта2.
им в киселини
Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO43.
Качествени реакции за сулфитни SO32 и сулфатни SO42 йони4.
Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O35.
Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O82–6.

4

Тема VII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература

Указание за извършване на библиографска справка1.
Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на2.
неорганичната химия
Цитиране на научна литература3.

4
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Тема VIII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Съединения на Cr(VI)
Експериментална част
5 и 6 група на Периодичната система

Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н1.
Получаване на малкоразтворими ванадати2.
Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)33.
Свойства на калиев дихромат K2Cr2O74.
Окисление на SO32‒ до SO42‒a.
Окисление на 2I‒ до I2b.
Получаване на малко разтворими хромати и дихромати5.
Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24)6.

4

Тема ІX
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли
Експериментална част
7 група на Периодичната система

Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)21.
Термично разлагане на калиев перманганат2.
Влияние на средата върху окислителните свойства на3.
перманганатния йон
Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O74.
Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS5.

4

Тема X.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Водород в степен на окисление (I)
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление
Експериментална част
8 група на Периодичната система

Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини1.
Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)2.
Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)23.
Редукционни свойства на Fe(II)4.
Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)35.
Окислителни свойства на Fe(III)6.

4

Тема ХI
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
9 група на Периодичната система

Химични свойства на кобалт Co1.
Получаване и свойства на кобалтов(II) хидроксид Со(OH)22.
Получаване на кобалтов карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O3.
Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4]4.

4

Тема XІІ. 4
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Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
10  група на Периодичната система

Химични свойства на никел Ni1.
Получаване и свойства на никелов(II) хидроксид Ni(OH)22.
Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO33.
Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6)4.
(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O

Тема XIІІ.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
11  група на Периодичната система

Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O1.
Получаване на меден(I) хидроксид CuOH2.
Получаване на меден(II) оксид CuO3.
Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)24.
Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO35.

4

Тема ХІV.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
12  група на Периодичната система

Химични свойства на цинк Zn1.
Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)22.
Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO43.
Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)24.

4

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4

Общ брой часове: 60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс колоквиуми,
както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от неорганичната химия. В
самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и
ръководителя на лабораторните упражнения.

Библиография
Автор Заглавие Издателство Година

А. Димитров Неорганична химия II част
Пловдивско
университетско
издателство

1999

Д. Лазаров Неорганична химия УИ „Св. Климент
Охридски" 2006

E. Киркова Химия на елементите и техните
съединения

УИ „Св. Климент
Охридски" 2007

В. Лекова, К. Гавазов,  А.
Димитров

Ръководство за решаване на задачи по
обща и неорганична химия

Пловдивско
университетско
издателство

2008

Е. В. Батаева, Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010
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А. А. Буданова
Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011
C. А. Пузаков,
В. А. Попков,
А. А. Филиппова

Сборник задач и упражнений по общей
химии Юрайт, Москва 2016

Ю. А. Лебедев,
Г. Н. Фадеев,
А. М. Голубев,
В. Н. Шаповал
М. Б. Степанов

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016

Ю. Д. Третьяков,
Л. И. Мартыненко,
А. Н. Григорьев,
А. Ю. Цивадзе

Неорганическая химия
Химия элементов, том 1 и том 2

Академкнига,
Москва 2007

Д. А. Князев,
С. Н. Смарыгин Неорганическая химия Юрайт 2012

Т. И. Хаханина,
Н. Г. Никитина,
В. И. Гребенькова

Неорганическая химия Юрайт 2010

Адаптирането на
номенклатурата към
български език е под
общата редакция на
проф Христо Баларев

Номенкратура по неорганична химия.
Препоръки на IUPAC 2005

Академично
издателство
”Проф. Марин
Дринов”, София

2009

Д. Шрайвер, П. Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия „Вышая школа”,
Москва 2003

Ebbing Gammon General Chemistry
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York

2009

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лекциите

включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по
Неорганична химия са задължителни. Те включват решаване на уравнения на окислително-
редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на експерименталните задачи,
самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените
резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно участие на
студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.
Методи и критерии на оценяване

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс.
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в
теоретично и методично отношение.

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.

Оценката по Неорганична химия се изчислява по следната формула:
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% от оценката на
компонент 3).

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
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от датата на провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова
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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
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМ А

Факултет

ХИМИЧЕСКИ

Катедра

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Професионално направление (на курса)

4.2 Химически науки

Специалност

Медицинска химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ

Наименование на курса

Неорганична химия

Код на курса

Тип на курса

Задължителен

Равнище на курса (ОКС)

Бакалавър

Година на обучение

първа

Семестър

IІ

Брой ECTS кредити

11

Име на лектора

доц. д-р Ваня Лекова

Учебни резултати за курса
Анотация



Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават уравнения на окислително-
редукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална
курсова задача придава завършеност на обучението им по тази дисциплина.

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение.

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

Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения

2. Ще могат:

Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения;
Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в
периодичната система;
Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в
зависимост от мястото му в периодичната система;
Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост
от степента му на окисление в тях;
Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтезите на
неорганични вещества;
Да решават уравнения на окислително-редукционни процеси;
Да извършват изчисления по химични уравнения;
Да описват проведените експерименти;
Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване

Аудиторно:  120 ч.
Лекции (60 часа)
Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно:  210 ч
Самостоятелна подготовка
Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Основи на химията, получени от предходния семестър
на обучение.

Препоръчани избираеми програмни компоненти

Химия на координационните съединения, Биологичноактивни координационни съединения

Техническо осигуряване на обучението
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Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
Твърди и течни реактиви.

Съдържание на курса

Тематично съдържание на учебната дисциплина
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са разгледани
теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните съединения.
Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по групи от
периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната обвивка
на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс
върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, както и решаване на
уравнения на окислително-редукционни процеси и изчисления по химични уравнения.

А/Лекции по Неорганична химия

Тема часове
Водород
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.

2

1 група на периодичната система
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr)
Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение.

 2

2 група на периодичната система
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

 2

13 група на периодичната система
Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение.
Алуминий (Al),  Галий (Ga), Индий (In),  Талий (Tl).  Обща характеристика на атомите на
химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване.
Химични съединения. Приложение.

6

14 група на периодичната система
Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение.
Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества.
Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

 6

15 група на периодичната система
Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи.
Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични

8
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съединения. Приложение.
Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения
на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.

8

17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.

2

Преходни елементи
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен
ред.

2

6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

2

11 група на периодичната система
Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3

12 група на периодичната система
Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.

3
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Колоквиум върху 50% от учебния материал 2
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2

Общ брой часове: 60
Форми на текущ контрол върху лекционния материал:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

Б/ Упражнения по Неорганична химия
тема часове

Тема I.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Видове окислително-редукционни реакции
Експериментална част
Пречистване на вещества

Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация1.
Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя2.
Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване3.
Пречистване на йод I2 чрез сублимация4.

4

Тема IІ.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори:
1. Прости вещества
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали
Експериментална част
1 и 2 група на Периодичната система

Взаимодействие на натрий с вода1.
Свойства на натриев хидроксид NaOH2.
Свойства на натриев пероксид Na2O23.
Взаимодействие на магнезий с вода4.
Свойства на бариев пероксид BaO25.
Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол6.

4

Тема ІII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Йони на метали в низшата им степен на окисление
Експериментална част
13 група на Периодичната система

Химични свойства на алуминий Al1.
Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)32.
Хидролиза на алуминиеви соли3.
Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24)4.

4

Тема ІV.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на Pb(IV) и С(II)
Експериментална част
14 група на Периодичната система

 Изследване на свойствата на олово Pb.1.

4
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Отнасяне на олово Pb към разредени киселини1.1.
Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди1.2.
Съединения на Pb(II)2.
Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите2.1.
свойства
Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II)2.2.

Получаване на оловен хромат PbCrO42.2.1.
Получаване на оловен карбонат PbCO32.2.2.

Съединения на Pb(IV).3.
Получаване на оловен(IV) оксид PbO23.1.
Окислителни свойства на оловен(IV) оксид3.2.

Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда3.2.1.
Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда3.2.2.

Тема V.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление
Експериментална част
15 група на Периодичната система

Получаване на азот1.
Получаване на амоняк2.
Химични свойства на амоняк3.
Получаване и химични свойства на азотиста киселина4.
Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати5.
Получаване на малкоразтворими фосфати6.

4

Тема VI.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори:
1. Водороден пероксид
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление
Експериментална част
16  група на Периодичната система

Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О21.
Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта2.
им в киселини
Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO43.
Качествени реакции за сулфитни SO32 и сулфатни SO42 йони4.
Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O35.
Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O82–6.

4

Тема VII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература

Указание за извършване на библиографска справка1.
Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на2.
неорганичната химия
Цитиране на научна литература3.

4
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Тема VIII.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Съединения на Cr(VI)
Експериментална част
5 и 6 група на Периодичната система

Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н1.
Получаване на малкоразтворими ванадати2.
Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)33.
Свойства на калиев дихромат K2Cr2O74.
Окисление на SO32‒ до SO42‒4.1.
Окисление на 2I‒ до I24.2.
Получаване на малко разтворими хромати и дихромати5.
Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24)6.

4

Тема ІX
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли
Експериментална част
7 група на Периодичната система

Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)21.
Термично разлагане на калиев перманганат2.
Влияние на средата върху окислителните свойства на3.
перманганатния йон
Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O74.
Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS5.

4

Тема X.
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Водород в степен на окисление (I)
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление
Експериментална част
8 група на Периодичната система

Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини1.
Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)2.
Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)23.
Редукционни свойства на Fe(II)4.
Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)35.
Окислителни свойства на Fe(III)6.

4

Тема ХI
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
9 група на Периодичната система

Химични свойства на кобалт Co1.
Получаване и свойства на кобалтов(II) хидроксид Со(OH)22.
Получаване на кобалтов карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O3.
Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4]4.

4

Тема XІІ. 4
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Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
10  група на Периодичната система

Химични свойства на никел Ni1.
Получаване и свойства на никелов(II) дихидроксид Ni(OH)22.
Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO33.
Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6)4.
(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O

Тема XIІІ.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
11  група на Периодичната система

Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O1.
Получаване на меден(I) хидроксид CuOH2.
Получаване на меден(II) оксид CuO3.
Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)24.
Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO35.

4

Тема ХІV.
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
12  група на Периодичната система

Химични свойства на цинк Zn1.
Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)22.
Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO43.
Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)24.

4

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4

Общ брой часове: 60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс колоквиуми,
както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от неорганичната химия. В
самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и
ръководителя на лабораторните упражнения.

Библиография
Автор Заглавие Издателство Година

А. Димитров Неорганична химия II част
Пловдивско
университетско
издателство

1999

Д. Лазаров Неорганична химия УИ „Св. Климент
Охридски" 2006

E. Киркова Химия на елементите и техните
съединения

УИ „Св. Климент
Охридски" 2007

В. Лекова, К. Гавазов,  А.
Димитров

Ръководство за решаване на задачи по
обща и неорганична химия

Пловдивско
университетско
издателство

2008
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http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and


Е. В. Батаева,
А. А. Буданова Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011
C. А. Пузаков,
В. А. Попков,
А. А. Филиппова

Сборник задач и упражнений по общей
химии Юрайт, Москва 2016

Ю. А. Лебедев,
Г. Н. Фадеев,
А. М. Голубев,
В. Н. Шаповал
М. Б. Степанов

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016

Ю. Д. Третьяков,
Л. И. Мартыненко,
А. Н. Григорьев,
А. Ю. Цивадзе

Неорганическая химия
Химия элементов, том 1 и том 2

Академкнига,
Москва 2007

Д. А. Князев,
С. Н. Смарыгин Неорганическая химия Юрайт 2012

Т. И. Хаханина,
Н. Г. Никитина,
В. И. Гребенькова

Неорганическая химия Юрайт 2010

Адаптирането на
номенклатурата към
български език е под
общата редакция на
проф Христо Баларев

Номенкратура по неорганична химия.
Препоръки на IUPAC 2005

Академично
издателство
”Проф. Марин
Дринов”, София

2009

Д. Шрайвер, П. Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия „Вышая школа”,
Москва 2003

Ebbing Gammon General Chemistry
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York

2009

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лекциите

включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по
Неорганична химия са задължителни. Те включват решаване на уравнения на окислително-
редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на експерименталните задачи,
самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените
резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно участие на
студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.
Методи и критерии на оценяване

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс.
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в
теоретично и методично отношение.

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.

Оценката по Неорганична химия се изчислява по следната формула:
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% 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.
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Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова
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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  

Обща 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  

Обща и неорганична химия Iчаст 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

10 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия I част има за цел да запознае студентите с основни 
принципи, теории и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна 
работа. В теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, 
съвременни теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и 
закономерностите, на които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните 
препоръки на IUPAC (2005) за наименуване на координационни съединения. В лабораторните 
упражнения се прилагат знания от лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и 
навици за работа в химична лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране 
на експерименталните резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни 
задачи, което подпомага тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е 
разработено съобразно факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с 
познания по химия, математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, 
студентите са подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните 
упражнения. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Обща и неорганична 
химия I част, са предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Обща и неорганична 
химия II, изучавана през втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в следващите 
курсове на обучение. 

Компетенции 

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

 Теоретичните основи на общата и неорганична химия. 
2. Ще могат: 

 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на 
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване, 
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране; 

 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и 
мол-еквивалента концентрация; 

 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна 

концентрация; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-

еквивалентна концентрация; 
 Да решават задачи от разреждане на разтвори; 
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени 

разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на 
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  180 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
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Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 

Лабораторните упражненията по Обща и неорганична химия I част са задължителни. В лекциите са 

разгледани съвременните представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, 

координационни съединения, видове химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, 

химично равновесие, дисперсни системи. Особено внимание е отделено на уравненията на 

химичните взаимодействия, теория на електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите 

електролити като равновесен процес, неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните 

упражнения включват теми от лекционния курс и решаване на изчислителни задачи от концентрация 

на разтворите и разтворимост на веществата. Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с 

факта, че са първите за студентите упражнения по химия, в които се формират навици за работа в 

химична лаборатория, създават се умения за извършване на опити и анализиране на получените 

резултати.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  II  ччаасстт  

Тема часове 

Строеж на атома 

Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната 

обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома. 

Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните 

атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични 

диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро. 

6  

Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система. 

Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система. 

Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите. 

Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.  

3  

Природа на химичната връзка  

Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-

Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и 

поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и 

валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-

акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия. 

Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката. 

5  

Видове химични взаимодействия  

Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции, 

протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи. 

Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните 
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елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси. 

Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата. 

Координационни съединения  

Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ) 

и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните 

съединения. Двойни соли. 

8  

Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично 

съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията. 

1 

Химична кинетика 

Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на 

реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на 

химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции 

от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда. 

3 

Катализа 

Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при 

хомогенно и хетерогенно каталитични процеси. 

2 

Химично равновесие 

Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично 

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

3 

Дисперсни системи 

Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на 

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично 

налягане.  

Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на 

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити. 

Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. 

Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли. 

Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на 

хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори. 

Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията. 

15 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 60  

  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І Колоквиум върху 50% от учебния материал  
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал 
Провежда се през 15-та седмица от семестъра 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  ІІ  ччаасстт  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на 
разтвори 

1. Правила за работа в химичната лаборатория. 
2. Техника на безопасност. 
3. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.  
4. Основни понятия и величини. Основни закони в химията 

4  

Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Начини за изразяване на концентрация на разтвори 
Експериментална част 
Приготвяне на разтвори 

1. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%) 
2. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се 

използва кристалохидрат 
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва 

кристалохидрат 
4. Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-

еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат 

4 

Тема ІIІ. 
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Експериментална част 
Разтворимост на веществата 

1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества 

4 

Тема ІV.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%) 
Експериментална част 
Атомно - молекулна теория I част 

1. Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат 
пентахидрат CuSO4•5H2O 

2. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3 

4 

Тема V.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химична кинетика 

1. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции 

4 



6 

Тема VI.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химично равновесие 

1. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие. 
Равновесие във водна среда. 

2. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху 
химичното равновесие 

3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху 
химичното равновесие 

4. Хетерогенно равновесие 

4 

Тема VII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Катализа 

1. Хомогенно-каталитичен процес 
2. Хетерогенно-каталитичен процес 
3. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 

H2C2O4 до Mn2+ 
4. Отрицателна катализа (инхибиране) 

4 

Тема VIII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална частРазтвори на електролити. Електролитна дисоциация 

1. Електропроводимост на твърди и стопени соли 
2. Електропроводимост на разтвори на различни вещества 
3. Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане 
4. Движение на йони в разтвор на електролит 

4 

Тема IX. 
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли 

1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори 
2. Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа 
3. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа 
4. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа 

4 

Тема Х.  
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Окислително-редукционни процеси. Електролиза 

1. Ред на относителната активност на металите 
1.1 Взаимодействие на метали със соли 
1.2 Взаимодействие на метали със солна киселина 

2. Ред на относителната активност на неметалите 
3. Електролиза 

3.1. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 
3.2. Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO4 

4 
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3.3. Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu) 

Тема ХI. 
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 1 част 

1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли 
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения 

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II) 

2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III) 

2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I) 

4 

Тема XII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 2 част 

1. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 
лиганди 

2. Получаване на двуядрени координационни съединения 
3. Изомерия на координационни съединения 
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

вещества: 
   - доказване на кадмий(II) йони 

- доказване на хром(VI) йони 

4 

Тема ХІII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и молеквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Адсорбция 

1. Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3, 
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2 

2. Колонна хроматография на багрила 
3. Адсорбция върху катионити и анионити 
4. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 

4 

Тема ХIV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 1 част 

1. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез 
хидролиза 

2. Получаване на галерти 
3. Дифузия в галерти 
4. Промяна в цвета на колоидните разтвори 

4 

Тема ХV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 2 част 

1. Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта 
2. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 
3. Защитно действие на лиофилен колоид 
4. Получаване на лизенгангови пръстени 

4 
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Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 

теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по 

тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за 

посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа, 

студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните 

упражнения. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов, А. 
Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 1 „Мир”, Москва 2004 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Ю. В. Алексашин Общая химия  
Макет плюс, 
Москва 

2012 

А. М. Голубев, 
Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

Химия Юрайт 2014 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, В. А. 
Попков, А. А. 
Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, А. М. 
Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 
 
 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения по Обща и неорганична химия I част са задължителни. Лабораторните 
занятията включват предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от 
лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и 
обобщение на лабораторните резултати. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал. 
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и 
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия I част се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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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  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3  Педагогика на обучението по ...  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия и физика (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия I част 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

10 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия I част има за цел да запознае студентите с основни 
принципи, теории и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна 
работа. В теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, 
съвременни теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и 
закономерностите, на които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните 
препоръки на IUPAC (2005) за наименуване на координационни съединения. В лабораторните 
упражнения се прилагат знания от лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и 
навици за работа в химична лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране 
на експерименталните резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни 
задачи, което подпомага тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е 
разработено съобразно факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с 
познания по химия, математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, 
студентите са подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните 
упражнения. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Обща и неорганична 
химия I част, са предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Обща и неорганична 
химия II част, изучавана през втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в 
следващите курсове на обучение. 

 
Компетенции 

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

 Теоретичните основи на общата и неорганична химия. 
2. Ще могат: 

 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на 
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване, 
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране; 

 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и 
мол-еквивалента концентрация; 

 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна 

концентрация; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-

еквивалентна концентрация; 
 Да решават задачи от разреждане на разтвори; 
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени 

разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на 
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  180 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 

Лабораторните упражненията по Обща и неорганична химия I част са задължителни. В лекциите са 

разгледани съвременните представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, 

координационни съединения, видове химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, 

химично равновесие, дисперсни системи. Особено внимание е отделено на уравненията на 

химичните взаимодействия, теория на електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите 

електролити като равновесен процес, неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните 

упражнения включват теми от лекционния курс и решаване на изчислителни задачи от концентрация 

на разтворите и разтворимост на веществата. Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с 

факта, че са първите за студентите упражнения по химия, в които се формират навици за работа в 

химична лаборатория, създават се умения за извършване на опити и анализиране на получените 

резултати.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  II  ччаасстт  

Тема часове 

Строеж на атома 

Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната 

обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома. 

Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните 

атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични 

диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро. 

6  

Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система. 

Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система. 

Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите. 

Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.  

3  

Природа на химичната връзка  

Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-

Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и 

поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и 

валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-

акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия. 

Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката. 

5  

Видове химични взаимодействия  

Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции, 

протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи. 

12  
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Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните 

елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси. 

Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата. 

Координационни съединения  

Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ) 

и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните 

съединения. Двойни соли. 

8  

Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично 

съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията. 

1 

Химична кинетика 

Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на 

реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на 

химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции 

от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда. 

3 

Катализа 

Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при 

хомогенно и хетерогенно каталитични процеси. 

2 

Химично равновесие 

Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично 

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

3 

Дисперсни системи 

Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на 

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично 

налягане.  

Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на 

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити. 

Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. 

Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли. 

Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на 

хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори. 

Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията. 

15 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 60  

  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І Колоквиум върху 50% от учебния материал  
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал 
Провежда се през 15-та седмица от семестъра 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  II  ччаасстт  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на 
разтвори 

1. Правила за работа в химичната лаборатория. 
2. Техника на безопасност. 
3. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.  
4. Основни понятия и величини. Основни закони в химията 

4  

Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Начини за изразяване на концентрация на разтвори 
Експериментална част 
Приготвяне на разтвори 

1. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%) 
2. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се 

използва кристалохидрат 
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва 

кристалохидрат 
4. Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-

еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат 

4 

Тема ІIІ. 
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Експериментална част 
Разтворимост на веществата 

1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества 

4 

Тема ІV.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%) 
Експериментална част 
Атомно - молекулна теория I част 

1. Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат 
пентахидрат CuSO4•5H2O 

2. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3 

4 

Тема V.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химична кинетика 

1. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции 

4 
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Тема VI.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химично равновесие 

1. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие. 
Равновесие във водна среда. 

2. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху 
химичното равновесие 

3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху 
химичното равновесие 

4. Хетерогенно равновесие 

4 

Тема VII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Катализа 

1. Хомогенно-каталитичен процес 
2. Хетерогенно-каталитичен процес 
3. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 

H2C2O4 до Mn2+ 
4. Отрицателна катализа (инхибиране) 

4 

Тема VIII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална частРазтвори на електролити. Електролитна дисоциация 

1. Електропроводимост на твърди и стопени соли 
2. Електропроводимост на разтвори на различни вещества 
3. Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане 
4. Движение на йони в разтвор на електролит 

4 

Тема IX. 
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли 

1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори 
2. Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа 
3. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа 
4. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа 

4 

Тема Х.  
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Окислително-редукционни процеси. Електролиза 

1. Ред на относителната активност на металите 
1.1 Взаимодействие на метали със соли 
1.2 Взаимодействие на метали със солна киселина 

2. Ред на относителната активност на неметалите 
3. Електролиза 

3.1. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 
3.2. Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO4 

4 
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3.3. Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu) 
Тема ХI. 
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 1 част 

1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли 
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения 

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II) 

2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III) 

2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I) 

4 

Тема XII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 2 част 

1. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 
лиганди 

2. Получаване на двуядрени координационни съединения 
3. Изомерия на координационни съединения 
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

вещества: 
   - доказване на кадмий(II) йони 

- доказване на хром(VI) йони 

4 

Тема ХІII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и мол-еквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Адсорбция 

1. Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3, 
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2 

2. Колонна хроматография на багрила 
3. Адсорбция върху катионити и анионити 
4. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 

4 

Тема ХIV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 1 част 

1. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез 
хидролиза 

2. Получаване на галерти 
3. Дифузия в галерти 
4. Промяна в цвета на колоидните разтвори 

4 

Тема ХV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 2 част 

1. Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта 
2. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 
3. Защитно действие на лиофилен колоид 
4. Получаване на лизенгангови пръстени 

4 
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Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 

теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по 

тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за 

посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа, 

студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните 

упражнения. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов, А. 
Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 1 „Мир”, Москва 2004 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Ю. В. Алексашин Общая химия  
Макет плюс, 
Москва 

2012 

А. М. Голубев, 
Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

Химия Юрайт 2014 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, В. А. 
Попков, А. А. 
Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, А. М. 
Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения по Обща и неорганична химия I част са задължителни. Лабораторните 
занятията включват предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от 
лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и 
обобщение на лабораторните резултати. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал. 
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и 
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия I част  се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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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  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3 Педагогика на обучението по ...  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия и английски (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия Iчаст 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

9 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия I част има за цел да запознае студентите с основни 
принципи, теории и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна 
работа. В теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, 
съвременни теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и 
закономерностите, на които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните 
препоръки на IUPAC (2005) за наименуване на координационни съединения. В лабораторните 
упражнения се прилагат знания от лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и 
навици за работа в химична лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране 
на експерименталните резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни 
задачи, което подпомага тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е 
разработено съобразно факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с 
познания по химия, математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, 
студентите са подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните 
упражнения. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Обща и неорганична 
химия I част, са предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Обща и неорганична 
химия II част, изучавана през втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в 
следващите курсове на обучение. 

Компетенции 

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

 Теоретичните основи на общата и неорганична химия. 
2. Ще могат: 

 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на 
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване, 
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране; 

 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и 
мол-еквивалента концентрация; 

 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна 

концентрация; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-

еквивалентна концентрация; 
 Да решават задачи от разреждане на разтвори; 
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени 

разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на 
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  150ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 

Лабораторните упражненията по Обща и неорганична химия I част са задължителни. В лекциите са 

разгледани съвременните представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, 

координационни съединения, видове химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, 

химично равновесие, дисперсни системи. Особено внимание е отделено на уравненията на 

химичните взаимодействия, теория на електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите 

електролити като равновесен процес, неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните 

упражнения включват теми от лекционния курс и решаване на изчислителни задачи от концентрация 

на разтворите и разтворимост на веществата. Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с 

факта, че са първите за студентите упражнения по химия, в които се формират навици за работа в 

химична лаборатория, създават се умения за извършване на опити и анализиране на получените 

резултати.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  II  ччаасстт  

Тема часове 

Строеж на атома 

Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната 

обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома. 

Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните 

атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични 

диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро. 

6  

Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система. 

Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система. 

Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите. 

Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.  

3  

Природа на химичната връзка  

Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-

Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и 

поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и 

валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-

акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия. 

Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката. 

5  

Видове химични взаимодействия  

Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции, 

протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи. 

12  
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Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните 

елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси. 

Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата. 

Координационни съединения  

Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ) 

и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните 

съединения. Двойни соли. 

8  

Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично 

съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията. 

1 

Химична кинетика 

Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на 

реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на 

химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции 

от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда. 

3 

Катализа 

Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при 

хомогенно и хетерогенно каталитични процеси. 

2 

Химично равновесие 

Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично 

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

3 

Дисперсни системи 

Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на 

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично 

налягане.  

Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на 

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити. 

Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. 

Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли. 

Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на 

хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори. 

Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията. 

15 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 60  

  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І Колоквиум върху 50% от учебния материал  
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал 
Провежда се през 15-та седмица от семестъра 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  ІІ  ччаасстт  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на 
разтвори 

1. Правила за работа в химичната лаборатория. 
2. Техника на безопасност. 
3. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.  
4. Основни понятия и величини. Основни закони в химията 

4  

Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Начини за изразяване на концентрация на разтвори 
Експериментална част 
Приготвяне на разтвори 

1. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%) 
2. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се 

използва кристалохидрат 
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва 

кристалохидрат 
4. Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-

еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат 

4 

Тема ІIІ. 
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Експериментална част 
Разтворимост на веществата 

1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества 

4 

Тема ІV.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%) 
Експериментална част 
Атомно - молекулна теория I част 

1. Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат 
пентахидрат CuSO4•5H2O 

2. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3 

4 

Тема V.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химична кинетика 

1. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции 

4 
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Тема VI.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химично равновесие 

1. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие. 
Равновесие във водна среда. 

2. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху 
химичното равновесие 

3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху 
химичното равновесие 

4. Хетерогенно равновесие 

4 

Тема VII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Катализа 

1. Хомогенно-каталитичен процес 
2. Хетерогенно-каталитичен процес 
3. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 

H2C2O4 до Mn2+ 
4. Отрицателна катализа (инхибиране) 

4 

Тема VIII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална частРазтвори на електролити. Електролитна дисоциация 

1. Електропроводимост на твърди и стопени соли 
2. Електропроводимост на разтвори на различни вещества 
3. Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане 
4. Движение на йони в разтвор на електролит 

4 

Тема IX. 
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли 

1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори 
2. Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа 
3. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа 
4. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа 

4 

Тема Х.  
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Окислително-редукционни процеси. Електролиза 

1. Ред на относителната активност на металите 
1.1 Взаимодействие на метали със соли 
1.2 Взаимодействие на метали със солна киселина 

2. Ред на относителната активност на неметалите 
3. Електролиза 

3.1. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 
3.2. Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO4 

4 
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3.3. Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu) 

Тема ХI. 
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 1 част 

1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли 
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения 

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II) 

2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III) 

2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I) 

4 

Тема XII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и молеквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 2 част 

1. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 
лиганди 

2. Получаване на двуядрени координационни съединения 
3. Изомерия на координационни съединения 
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

вещества: 
   - доказване на кадмий(II) йони 

- доказване на хром(VI) йони 

4 

Тема ХІII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и мол-еквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Адсорбция 

1. Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3, 
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2 

2. Колонна хроматография на багрила 
3. Адсорбция върху катионити и анионити 
4. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 

4 

Тема ХIV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 1 част 

1. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез 
хидролиза 

2. Получаване на галерти 
3. Дифузия в галерти 
4. Промяна в цвета на колоидните разтвори 

4 

Тема ХV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 2 част 

1. Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта 
2. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 
3. Защитно действие на лиофилен колоид 
4. Получаване на лизенгангови пръстени 

4 
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Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 

теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по 

тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за 

посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа, 

студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните 

упражнения. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов, А. 
Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 1 „Мир”, Москва 2004 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Ю. В. Алексашин Общая химия  
Макет плюс, 
Москва 

2012 

А. М. Голубев, 
Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

Химия Юрайт 2014 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, В. А. 
Попков, А. А. 
Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, А. М. 
Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 
 
 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения по Обща и неорганична химия I част са задължителни. Лабораторните 
занятията включват предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от 
лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и 
обобщение на лабораторните резултати. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал. 
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и 
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия I част се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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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  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3 Педагогика на обучението по ...  

ССппееццииааллнноосстт  

Биология и химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия I част 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

10 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия I част има за цел да запознае студентите с основни 
принципи, теории и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна 
работа. В теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, 
съвременни теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и 
закономерностите, на които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните 
препоръки на IUPAC (2005) за наименуване на координационни съединения. В лабораторните 
упражнения се прилагат знания от лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и 
навици за работа в химична лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране 
на експерименталните резултати. На лабораторните упражнения студентите решават изчислителни 
задачи, което подпомага тяхната експериментална работа. Теоретичното съдържание на курса е 
разработено съобразно факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с 
познания по химия, математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, 
студентите са подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на лабораторните 
упражнения. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Обща и неорганична 
химия I част, са предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Обща и неорганична 
химия II част, изучавана през втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в 
следващите курсове на обучение. 

Компетенции 

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

 Теоретичните основи на общата и неорганична химия. 
2. Ще могат: 

 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на 
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване, 
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране; 

 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и 
мол-еквивалента концентрация; 

 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна 

концентрация; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-

еквивалентна концентрация; 
 Да решават задачи от разреждане на разтвори; 
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени 

разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на 
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  180 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 

Лабораторните упражненията по Обща и неорганична химия I част са задължителни. В лекциите са 

разгледани съвременните представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, 

координационни съединения, видове химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, 

химично равновесие, дисперсни системи. Особено внимание е отделено на уравненията на 

химичните взаимодействия, теория на електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите 

електролити като равновесен процес, неутрализация и хидролиза на соли. Лабораторните 

упражнения включват теми от лекционния курс и решаване на изчислителни задачи от концентрация 

на разтворите и разтворимост на веществата. Лабораторните упражнения изцяло са съобразени с 

факта, че са първите за студентите упражнения по химия, в които се формират навици за работа в 

химична лаборатория, създават се умения за извършване на опити и анализиране на получените 

резултати.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  II  ччаасстт  

Тема часове 

Строеж на атома 

Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната 

обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома. 

Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните 

атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични 

диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро. 

6  

Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система. 

Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система. 

Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите. 

Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.  

3  

Природа на химичната връзка  

Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-

Люис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и 

поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и 

валентност. Насоченост на химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-

акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия. 

Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката. 

5  

Видове химични взаимодействия  

Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции, 

протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи. 

Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните 

елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси. 

Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата. 

12  
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Координационни съединения  

Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ) 

и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните 

съединения. Двойни соли. 

8  

Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично 

съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията. 

1 

Химична кинетика 

Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на 

реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на 

химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции 

от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда. 

3 

Катализа 

Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при 

хомогенно и хетерогенно каталитични процеси. 

2 

Химично равновесие 

Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично 

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

3 

Дисперсни системи 

Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на 

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично 

налягане.  

Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на 

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити. 

Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. 

Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли. 

Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на 

хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори. 

Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията. 

15 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 60  

  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І Колоквиум върху 50% от учебния материал  
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал 
Провежда се през 15-та седмица от семестъра 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  II  ччаасстт  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на 
разтвори 

1. Правила за работа в химичната лаборатория. 
2. Техника на безопасност. 
3. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции.  
4. Основни понятия и величини. Основни закони в химията 

4  

Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Начини за изразяване на концентрация на разтвори 
Експериментална част 
Приготвяне на разтвори 

1. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%) 
2. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се 

използва кристалохидрат 
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация, като се използва 

кристалохидрат 
4. Приготвяне на разтвор на алуминиев(III) сулфат Al2(SO4)3 с мол-

еквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат 

4 

Тема ІIІ. 
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Експериментална част 
Разтворимост на веществата 

1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества 

4 

Тема ІV.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите. 
Масова част на разтвора (%) 
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%) 
Експериментална част 
Атомно - молекулна теория I част 

1. Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат 
пентахидрат CuSO4•5H2O 

2. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3 

4 

Тема V.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химична кинетика 

1. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на 
химичните реакции 

3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции 

4 
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Тема VI.  
Решаване на задачи 
Моларна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
Експериментална част 
Химично равновесие 

1. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие. 
Равновесие във водна среда. 

2. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху 
химичното равновесие 

3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху 
химичното равновесие 

4. Хетерогенно равновесие 

4 

Тема VII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Катализа 

1. Хомогенно-каталитичен процес 
2. Хетерогенно-каталитичен процес 
3. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 

H2C2O4 до Mn2+ 
4. Отрицателна катализа (инхибиране) 

4 

Тема VIII.  
Решаване на задачи 
Мол-еквивалентна концентрация 
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална частРазтвори на електролити. Електролитна дисоциация 

1. Електропроводимост на твърди и стопени соли 
2. Електропроводимост на разтвори на различни вещества 
3. Електропроводимост на оцетна киселина при разреждане 
4. Движение на йони в разтвор на електролит 

4 

Тема IX. 
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли 

1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори 
2. Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа 
3. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа 
4. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и привидно слаба основа 

4 

Тема Х.  
Решаване на задачи 
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация 
Експериментална част 
Окислително-редукционни процеси. Електролиза 

1. Ред на относителната активност на металите 
1.1 Взаимодействие на метали със соли 
1.2 Взаимодействие на метали със солна киселина 

2. Ред на относителната активност на неметалите 
3. Електролиза 

3.1 Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 
3.2 Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO4 

4 
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3.3 Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu) 

Тема ХI. 
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 1 част 

1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли 
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения 

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II) 

2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), калай(II), алуминий(III) и хром(III) 

2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II),  кобалт(II) и сребро Ag(I) 

4 

Тема XII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Координационни съединения 2 част 

1. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 
лиганди 

2. Получаване на двуядрени координационни съединения 
3. Изомерия на координационни съединения 
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

вещества: 
   - доказване на кадмий(II) йони 

- доказване на хром(VI) йони 

4 

Тема ХІII.  
Решаване на задачи 
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и молеквивалентна 
концентрация 
Експериментална част 
Адсорбция 

1. Хроматографско разделяне на разтвори на железен(III) хлорид FeCl3, 
меден(II) сулфат CuSO4 и кобалтов(II) хлорид CoCl2 

2. Колонна хроматография на багрила 
3. Адсорбция върху катионити и анионити 
4. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 

4 

Тема ХIV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 1 част 

1. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 чрез 
хидролиза 

2. Получаване на галерти 
3. Дифузия в галерти 
4. Промяна в цвета на колоидните разтвори 

4 

Тема ХV. 
Решаване на задачи 
Разтворимост на веществата 
Експериментална част 
Колоидно-дисперсни системи 2 част 

1. Получаване на колоиден разтвор чрез понижаване на разтворимостта 
2. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 
3. Защитно действие на лиофилен колоид 
4. Получаване на лизенгангови пръстени 

4 
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Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 

теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по 

тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за 

посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа, 

студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните 

упражнения. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов, А. 
Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 1 „Мир”, Москва 2004 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Ю. В. Алексашин Общая химия  
Макет плюс, 
Москва 

2012 

А. М. Голубев, 
Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

Химия Юрайт 2014 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, В. А. 
Попков, А. А. 
Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, А. М. 
Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 
 
 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения по Обща и неорганична химия I част са задължителни. Лабораторните 
занятията включват предварителна, самостоятелна подготовка на студентите по темата от 
лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните упражнения създават условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на изчислителни задачи, за обсъждане и 
обобщение на лабораторните резултати. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал. 
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и 
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия I част се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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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  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3 Педагогика на обучението по ... 

ССппееццииааллнноосстт  

Химия и физика (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия ІI  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

IІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия II има за цел да запознае студентите с основни свойства 
на атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и 
свойства и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните 
съединения са разгледани въз основа на съвременните теории за строежа на атома и природата на 
химичната връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) 
за наименуване на неорганични киселини и производни, както и приложение на адитивната 
номенклатурна система в неорганичната химия. Лабораторните упражнения са основани на 
лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и 
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения за извършване на необходимите 
изчисления и анализиране на получените експериментални резултати. На лабораторните 
упражнения студентите решават уравнения на окислително-редукционни реакции, което подпомага 
тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална курсова задача придава завършеност на 
обучението им по тази дисциплина. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на 
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

 
Компетенции 

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

 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 
съединения 

 

2. Ще могат: 

 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения; 
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в 

периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в 

зависимост от мястото му в периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост 

от степента му на окисление в тях; 
 Да извършват основни химични операции; 
 Да извършват изчисления, свързани със синтезите на неорганичните вещества; 
 Да изравняват уравнения на окислително-редукционни процеси и да определят продуктите 

на реакцията при известни изходни вещества; 
 Да извършват изчисления по химични уравнения; 
 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  105 ч. 

 Лекции (45 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  195 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния 

курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от 

предходния семестър на обучение. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Геохимия, Химия на координационните съединения 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Курсът по Обща и неорганична химия II включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са 

разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 

съединения. Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по 

групи от периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната 

обвивка. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс, свързани с получаване и 

изследване на свойствата на химичните съединения, както и изравняване на уравнения на 

окислително-редукционни процеси, определяне на продуктите на реакцията при известни изходни 

вещества и изчисления по химични уравнения.  

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт  

Тема часове 

Водород 

Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение. 

2  

1 група на периодичната система 

Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) 

Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение. 

Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

2 група на периодичната система 

Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

13 група на периодичната система 

Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение. 

Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на 

химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. 

Химични съединения. Приложение. 

4 

14 група на периодичната система 

Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

 4 
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Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение. 

Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества. 

Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

15 група на периодичната система 

Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. 

Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

5 

16 група на периодичната система 

Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения 

на кислорода. Приложение. 

Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

5 

17 група на периодичната система 

Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

2 

Преходни елементи 

Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен 

ред. 

1 

6 група на периодичната система 

Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

7 група на периодичната система 

Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

8 група на периодичната система 

Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

9 група на периодичната система 

Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

10 група на периодичната система 

Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 
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11 група на периодичната система 

Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

12 група на периодичната система 

Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 2  

Общ брой часове: 45 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл  ввъъррххуу  ллееккццииоонннниияя  ммааттееррииаалл::  

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

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт    

тема часове 

Тема I.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Видове окислително-редукционни реакции 
Експериментална част 
Пречистване на вещества 

1. Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация 

2. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя 

3. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване 

4. Пречистване на йод I2 чрез сублимация 

4 

 

Тема IІ.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори: 
1. Прости вещества 
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали 
Експериментална част 
1 и 2 група на Периодичната система 

1. Взаимодействие на натрий с вода 

2. Свойства на натриев хидроксид NaOH 

3. Свойства на натриев пероксид Na2O2 

4. Взаимодействие на магнезий с вода 

5. Свойства на бариев пероксид BaO2 

6. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол 

4 

Тема ІII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори 
Йони на метали в низшата им степен на окисление 
Експериментална част 
13 група на Периодичната система   

1. Химични свойства на алуминий Al 
2. Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)3 

3. Хидролиза на алуминиеви соли 

4 



6 

4. Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24) 

Тема ІV.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на Pb(IV) и С(II) 
Експериментална част 
14 група на Периодичната система  

1.  Изследване на свойствата на олово Pb. 
1.1. Отнасяне на олово Pb към разредени киселини 
1.2. Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди 

2. Съединения на Pb(II) 
2.1. Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите 

свойства 
2.2. Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II) 

2.2.1. Получаване на оловен хромат PbCrO4 
2.2.2. Получаване на оловен карбонат PbCO3 

3. Съединения на Pb(IV). 
3.1. Получаване на оловен(IV) оксид PbO2 
3.2. Окислителни свойства на оловен(IV) оксид 

3.2.1. Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда 
3.2.2. Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда 

4  

Тема V.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
15 група на Периодичната система  

1. Получаване на азот 
2. Получаване на амоняк 
3. Химични свойства на амоняк 
4. Получаване и химични свойства на азотиста киселина 
5. Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати 
6. Получаване на малкоразтворими фосфати 

4 

Тема VI. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори: 
1. Водороден пероксид 
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
16  група на Периодичната система   

1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О2 
2. Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта 

им в киселини 
3. Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO4 

4. Качествени реакции за сулфитни SO3
2 и сулфатни SO4

2 йони 
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3 
6. Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O8

2– 

4  

Тема VII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли 
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература 

4 
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1. Указание за извършване на библиографска справка 
2. Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на 

неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

Тема VIII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Съединения на Cr(VI) 
Експериментална част 
5 и 6 група на Периодичната система  

1. Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н 
2. Получаване на малкоразтворими ванадати 
3. Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)3 
4. Свойства на калиев дихромат K2Cr2O7 
a. Окисление на SO3

2‒ до SO4
2‒ 

b. Окисление на 2I‒ до I2 
5. Получаване на малко разтворими хромати и дихромати 
6. Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24) 

4  

Тема ІX  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли 
Експериментална част 
7 група на Периодичната система  

1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)2 

2. Термично разлагане на калиев перманганат 

3. Влияние на средата върху окислителните свойства на 
перманганатния йон 

4. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O7 

5. Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS 

4 

Тема X.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Водород в степен на окисление (I) 
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление 
Експериментална част 
8 група на Периодичната система   

1. Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини 

2. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)  
3. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)2 

4. Редукционни свойства на Fe(II)  
5. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 

6. Окислителни свойства на Fe(III) 

4 

Тема ХI 
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
9 група на Периодичната система  

1. Химични свойства на кобалт Co 

2. Получаване и свойства на кобалтов(II) хидроксид Со(OH)2 

4 
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3. Получаване на кобалтов карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O 

4. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 
Тема XІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
10  група на Периодичната система  

1. Химични свойства на никел Ni 
2. Получаване и свойства на никелов(II) хидроксид Ni(OH)2 

3. Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO3 

4. Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6) 
(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O 

4 

Тема XІIІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
11  група на Периодичната система 

1. Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O  
2. Получаване на меден(I) хидроксид CuOH 

3. Получаване на меден(II) оксид CuO 

4. Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)2 

5. Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO3 

4 

Тема ХІV.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
12  група на Периодичната система 

1. Химични свойства на цинк Zn 
2. Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)2 
3. Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO4 

4. Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)2 

4 

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4 

Общ брой часове: 60 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично 
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е 
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс 
колоквиуми, както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от 
неорганичната химия. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от 
лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А.Димитров Неорганична химия II част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д.Лазаров 
Неорганична химия 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

Р.Пелова, А.Димитров и 
др. 

Ръководство за лабораторни упражнения 
по неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2003 

В.Лекова, К.Гавазов, Ръководство за решаване на задачи по Пловдивско 2008 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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А.Димитров обща и неорганична химия университетско 
издателство 

К.Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи 

Датамап-Европа 
ООД, София 

2010 

Христо Баларев (ред.) 
Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004 

Н.Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия II част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лекциите включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения 
Обща и неорганична химия II част са задължителни. Те включват решаване на уравнения на 
окислително-редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на 
експерименталните задачи, самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и 
анализ на получените резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс. 
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в 
теоретично и методично отношение.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на 
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е 
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия II част се изчислява по следната формула: 
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% от оценката на 
компонент 3). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

доц. д-р Ваня Лекова 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3 Педагогика на обучението по ...  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия и английски (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия ІI  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

IІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

9 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия II има за цел да запознае студентите с основни свойства 
на атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и 
свойства и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните 
съединения са разгледани въз основа на съвременните теории за строежа на атома и природата на 
химичната връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) 
за наименуване на неорганични киселини и производни, както и приложение на адитивната 
номенклатурна система в неорганичната химия. Лабораторните упражнения са базирани на 
лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и 
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения за извършване на необходимите 
изчисления и анализиране на получените експериментални резултати. На лабораторните 
упражнения студентите решават уравнения на окислително-редукционни реакции, което подпомага 
тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална курсова задача придава завършеност на 
обучението им по тази дисциплина. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на 
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

 
Компетенции 

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

 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 
съединения 

 

2. Ще могат: 

 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения; 
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в 

периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в 

зависимост от мястото му в периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост 

от степента му на окисление в тях; 
 Да извършват основни химични операции; 
 Да извършват изчисления, свързани със синтезите на неорганичните вещества; 
 Да изравняват уравнения на окислително-редукционни процеси и да определят продуктите 

на реакцията при известни изходни вещества; 
 Да извършват изчисления по химични уравнения; 
 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  105 ч. 

 Лекции (45 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  165 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния 

курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от 

предходния семестър на обучение. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Геохимия, Химия на координационните съединения 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Курсът по Обща и неорганична химия II включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са 

разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 

съединения. Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по 

групи от периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната 

обвивка. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс, свързани с получаване и 

изследване на свойствата на химичните съединения, както и изравняване на уравнения на 

окислително-редукционни процеси, определяне на продуктите на реакцията при известни изходни 

вещества и изчисления по химични уравнения.  

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт  

Тема часове 

Водород 

Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение. 

2  

1 група на периодичната система 

Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) 

Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение. 

Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

2 група на периодичната система 

Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

13 група на периодичната система 

Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение. 

Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на 

химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. 

Химични съединения. Приложение. 

4 

14 група на периодичната система 

Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

 4 
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Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение. 

Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества. 

Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

15 група на периодичната система 

Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. 

Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

5 

16 група на периодичната система 

Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения 

на кислорода. Приложение. 

Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

5 

17 група на периодичната система 

Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

2 

Преходни елементи 

Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен 

ред. 

1 

6 група на периодичната система 

Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

7 група на периодичната система 

Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

8 група на периодичната система 

Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

9 група на периодичната система 

Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

10 група на периодичната система 

Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 
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11 група на периодичната система 

Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

12 група на периодичната система 

Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 2  

Общ брой часове: 45 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл  ввъъррххуу  ллееккццииоонннниияя  ммааттееррииаалл::  

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

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт    

тема часове 

Тема I.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Видове окислително-редукционни реакции 
Експериментална част 
Пречистване на вещества 

1. Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация 

2. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя 

3. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване 

4. Пречистване на йод I2 чрез сублимация 

4 

 

Тема IІ.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори: 
1. Прости вещества 
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали 
Експериментална част 
1 и 2 група на Периодичната система 

1. Взаимодействие на натрий с вода 

2. Свойства на натриев хидроксид NaOH 

3. Свойства на натриев пероксид Na2O2 

4. Взаимодействие на магнезий с вода 

5. Свойства на бариев пероксид BaO2 

6. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол 

4 

Тема ІII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори 
Йони на метали в низшата им степен на окисление 
Експериментална част 
13 група на Периодичната система   

1. Химични свойства на алуминий Al 
2. Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)3 

3. Хидролиза на алуминиеви соли 

4 
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4. Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24) 

Тема ІV.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на Pb(IV) и С(II) 
Експериментална част 
14 група на Периодичната система  

1.  Изследване на свойствата на олово Pb. 
1.1 Отнасяне на олово Pb към разредени киселини 
1.2 Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди 

2. Съединения на Pb(II) 
2.1. Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите 

свойства 
2.2. Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II) 
2.2.1 Получаване на оловен хромат PbCrO4 
2.2.2 Получаване на оловен карбонат PbCO3 

3. Съединения на Pb(IV). 
3.1. Получаване на оловен(IV) оксид PbO2 
3.2. Окислителни свойства на оловен(IV) оксид 

3.2.1. Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда 
3.2.2. Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда 

4  

Тема V.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
15 група на Периодичната система  

1. Получаване на азот 
2. Получаване на амоняк 
3. Химични свойства на амоняк 
4. Получаване и химични свойства на азотиста киселина 
5. Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати 
6. Получаване на малкоразтворими фосфати 

4 

Тема VI. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори: 
1. Водороден пероксид 
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
16  група на Периодичната система   

1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О2 
2. Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта 

им в киселини 
3. Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO4 

4. Качествени реакции за сулфитни SO3
2 и сулфатни SO4

2 йони 
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3 
6. Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O8

2– 

4  

Тема VII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли 
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература 

4 
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1. Указание за извършване на библиографска справка 
2. Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на 

неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

Тема VIII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Съединения на Cr(VI) 
Експериментална част 
5 и 6 група на Периодичната система  

1. Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н 
2. Получаване на малкоразтворими ванадати 
3. Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)3 
4. Свойства на калиев дихромат K2Cr2O7 
a. Окисление на SO3

2‒ до SO4
2‒ 

b. Окисление на 2I‒ до I2 
5. Получаване на малко разтворими хромати и дихромати 
6. Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24) 

4  

Тема ІX  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли 
Експериментална част 
7 група на Периодичната система  

1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)2 

2. Термично разлагане на калиев перманганат 

3. Влияние на средата върху окислителните свойства на 
перманганатния йон 

4. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O7 

5. Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS 

4 

Тема X.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Водород в степен на окисление (I) 
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление 
Експериментална част 
8 група на Периодичната система   

1. Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини 

2. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)  
3. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)2 

4. Редукционни свойства на Fe(II)  
5. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 

6. Окислителни свойства на Fe(III) 

4 

Тема ХI 
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
9 група на Периодичната система  

1. Химични свойства на кобалт Co 

2. Получаване и свойства на кобалтов(II) хидроксид Со(OH)2 

4 
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3. Получаване на кобалтов карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O 

4. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 
Тема XІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
10  група на Периодичната система  

1. Химични свойства на никел Ni 
2. Получаване и свойства на никелов(II) хидроксид Ni(OH)2 

3. Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO3 

4. Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6) 
(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O 

4 

Тема XIІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
11  група на Периодичната система 

1. Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O  
2. Получаване на меден(I) хидроксид CuOH 

3. Получаване на меден(II) оксид CuO 

4. Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)2 

5. Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO3 

4 

Тема ХІV.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
12  група на Периодичната система 

1. Химични свойства на цинк Zn 
2. Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)2 
3. Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO4 

4. Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)2 

4 

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4 

Общ брой часове: 60 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично 
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е 
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс 
колоквиуми, както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от 
неорганичната химия. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от 
лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А.Димитров Неорганична химия II част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д.Лазаров 
Неорганична химия 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

Р.Пелова, А.Димитров и 
др. 

Ръководство за лабораторни упражнения 
по неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2003 

В.Лекова, К.Гавазов, Ръководство за решаване на задачи по Пловдивско 2008 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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А.Димитров обща и неорганична химия университетско 
издателство 

К.Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи 

Датамап-Европа 
ООД, София 

2010 

Христо Баларев (ред.) 
Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004 

Н.Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия II част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лекциите включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по 
Обща и неорганична химия II част са задължителни. Те включват решаване на уравнения на 
окислително-редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на 
експерименталните задачи, самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и 
анализ на получените резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс. 
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в 
теоретично и методично отношение.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на 
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е 
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.  

Оценката по  Обща и неорганична химия II част се изчислява по следната формула: 
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% от оценката на 
компонент 3). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

доц. д-р Ваня Лекова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия II част има за цел да запознае студентите с основни 
свойства на атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между 
строеж и свойства и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и 
техните съединения са разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и 
природата на химичната връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на 
IUPAC (2005) за наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните 
упражнения са основани на лекционния материал и изграждат у студентите система за 
експериментално получаване и изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да 
анализират експерименталните резултати. На лабораторните упражнения студентите решават 
уравнения на окислително-редукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. 
Зададената индивидуална курсова задача придава завършеност на обучението им по тази 
дисциплина. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на 
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

 
Компетенции 

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

 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 
съединения 

2. Ще могат: 

 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения; 
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в 

периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в 

зависимост от мястото му в периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост 

от степента му на окисление в тях; 
 Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтезите на 

неорганични вещества; 
 Да решават уравнения на окислително-редукционни процеси; 
 Да извършват изчисления по химични уравнения; 
 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 

Извънаудиторно:  180 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 
 
 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния 

курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от 

предходния семестър на обучение. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химия на координационните съединения, Геохимия 
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Курсът по Обща и неорганична химия II част включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите 

са разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 

съединения. Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по 

групи от периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната 

обвивка на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от 

лекционния курс върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, както и 

решаване на уравнения на окислително-редукционни процеси и изчисления по химични уравнения. 

 

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт    

Тема часове 

Водород 

Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение. 

2  

1 група на периодичната система 

Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) 

Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение. 

Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

2 група на периодичната система 

Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

13 група на периодичната система 

Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение. 

Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на 

химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. 

Химични съединения. Приложение. 

6 

14 група на периодичната система 

Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение. 

Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества. 

Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 6 
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15 група на периодичната система 

Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. 

Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

8 

16 група на периодичната система 

Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения 

на кислорода. Приложение. 

Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

8 

17 група на периодичната система 

Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

2 

Преходни елементи 

Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен 

ред. 

2 

6 група на периодичната система 

Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 

7 група на периодичната система 

Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 

8 група на периодичната система 

Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

9 група на периодичната система 

Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

10 група на периодичната система 

Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

11 група на периодичната система 

Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 
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12 група на периодичната система 

Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 2  

Общ брой часове: 60  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл  ввъъррххуу  ллееккццииоонннниияя  ммааттееррииаалл::  

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

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт    

тема часове 

Тема I.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Видове окислително-редукционни реакции 
Експериментална част 
Пречистване на вещества 

1. Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация 

2. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя 

3. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване 

4. Пречистване на йод I2 чрез сублимация 

4 

 

Тема IІ.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори: 
1. Прости вещества 
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали 
Експериментална част 
1 и 2 група на Периодичната система 

1. Взаимодействие на натрий с вода 

2. Свойства на натриев хидроксид NaOH 

3. Свойства на натриев пероксид Na2O2 

4. Взаимодействие на магнезий с вода 

5. Свойства на бариев пероксид BaO2 

6. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол 

4 

Тема ІII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори 
Йони на метали в низшата им степен на окисление 
Експериментална част 
13 група на Периодичната система   

1. Химични свойства на алуминий Al 
2. Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)3 

3. Хидролиза на алуминиеви соли 

4. Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24) 

4 
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Тема ІV.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на Pb(IV) и С(II) 
Експериментална част 
14 група на Периодичната система  

1.  Изследване на свойствата на олово Pb. 
1.1. Отнасяне на олово Pb към разредени киселини 
1.2. Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди 
2. Съединения на Pb(II) 
2.1. Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите 

свойства 
2.2. Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II) 
2.2.1. Получаване на оловен хромат PbCrO4 
2.2.2. Получаване на оловен карбонат PbCO3 
3. Съединения на Pb(IV). 
3.1. Получаване на оловен(IV) оксид PbO2 
3.2. Окислителни свойства на оловен(IV) оксид 
3.2.1. Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда 
3.2.2. Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда 

4  

Тема V.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
15 група на Периодичната система  

1. Получаване на азот 
2. Получаване на амоняк 
3. Химични свойства на амоняк 
4. Получаване и химични свойства на азотиста киселина 
5. Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати 
6. Получаване на малкоразтворими фосфати 

4 

Тема VI. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори: 
1. Водороден пероксид 
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
16  група на Периодичната система   

1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О2 
2. Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта 

им в киселини 
3. Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO4 

4. Качествени реакции за сулфитни SO3
2 и сулфатни SO4

2 йони 
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3 
6. Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O8

2– 

4  

Тема VII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли 
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература 

1. Указание за извършване на библиографска справка 
2. Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на 

4 
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неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

Тема VIII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Съединения на Cr(VI) 
Експериментална част 
5 и 6 група на Периодичната система  

1. Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н 
2. Получаване на малкоразтворими ванадати 
3. Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)3 
4. Свойства на калиев дихромат K2Cr2O7 
a. Окисление на SO3

2‒ до SO4
2‒ 

b. Окисление на 2I‒ до I2 
5. Получаване на малко разтворими хромати и дихромати 
6. Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24) 

4  

Тема ІX  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли 
Експериментална част 
7 група на Периодичната система  

1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)2 

2. Термично разлагане на калиев перманганат 

3. Влияние на средата върху окислителните свойства на 
перманганатния йон 

4. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O7 

5. Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS 

4 

Тема X.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Водород в степен на окисление (I) 
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление 
Експериментална част 
8 група на Периодичната система   

1. Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини 

2. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)  
3. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)2 

4. Редукционни свойства на Fe(II)  
5. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 

6. Окислителни свойства на Fe(III) 

4 

Тема ХI 
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
9 група на Периодичната система  

1. Химични свойства на кобалт Co 

2. Получаване и свойства на кобалтов(II) дихидроксид Со(OH)2 

3. Получаване на кобалтов карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O 

4 
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4. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

Тема XІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
10  група на Периодичната система  

1. Химични свойства на никел Ni 
2. Получаване и свойства на никелов(II) хидроксид Ni(OH)2 

3. Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO3 

4. Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6) 
(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O 

4 

Тема XІIІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
11  група на Периодичната система 

1. Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O  
2. Получаване на меден(I) хидроксид CuOH 

3. Получаване на меден(II) оксид CuO 

4. Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)2 

5. Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO3 

4 

Тема ХІV.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
12  група на Периодичната система 

1. Химични свойства на цинк Zn 
2. Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)2 
3. Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO4 

4. Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)2 

4 

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4 

Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично 
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е 
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс 
колоквиуми, както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от 
неорганичната химия. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от 
лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия II част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1999 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2007 

В. Лекова, К. Гавазов,  Ръководство за решаване на задачи по Пловдивско 2008 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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А. Димитров обща и неорганична химия университетско 
издателство 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, 
В. А. Попков, 
А. А. Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
А. М. Голубев, 
В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Ю. Д. Третьяков, 
Л. И. Мартыненко, 
А. Н. Григорьев, 
А. Ю. Цивадзе 

Неорганическая химия  
Химия элементов, том 1 и том 2 

Академкнига, 
Москва 

2007 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Т. И. Хаханина, 
Н. Г. Никитина, 
В. И. Гребенькова 

Неорганическая химия Юрайт 2010 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Д. Шрайвер, П. Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

  

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия II част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лекциите включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по 
Обща и неорганична химия II част са задължителни. Те включват решаване на уравнения на 
окислително-редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на 
експерименталните задачи, самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и 
анализ на получените резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.  

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс. 
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в 
теоретично и методично отношение.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на 
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е 
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия II част се изчислява по следната формула: 
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% от оценката на 
компонент 3). 
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Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 
запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Ваня Лекова 



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  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3 Педагогика на обучението по ...  

ССппееццииааллнноосстт  

Биология и химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия ІI  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

IІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

9 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Обща и неорганична химия II част има за цел да запознае студентите с основни 
свойства на атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между 
строеж и свойства и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и 
техните съединения са разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и 
природата на химичната връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на 
IUPAC (2005) за наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните 
упражнения са основани на лекционния материал и изграждат у студентите система за 
експериментално получаване и изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да 
анализират експерименталните резултати. На лабораторните упражнения студентите решават 
уравнения на окислително-редукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. 
Зададената индивидуална курсова задача придава завършеност на обучението им по тази 
дисциплина. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на 
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

Компетенции 

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

 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 
съединения 

 

2. Ще могат: 

 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения; 
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в 

периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в 

зависимост от мястото му в периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост 

от степента му на окисление в тях; 
 Да извършват основни химични операции; 
 Да извършват изчисления, свързани със синтезите на неорганичните вещества; 
 Да изравняват уравнения на окислително-редукционни процеси и да определят продуктите 

на реакцията при известни изходни вещества; 
 Да извършват изчисления по химични уравнения; 
 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  105 ч. 

 Лекции (45 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  165 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния 

курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от 

предходния семестър на обучение. 
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Курсът по Обща и неорганична химия II включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са 

разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 

съединения. Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по 

групи от периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната 

обвивка. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс, свързани с получаване и 

изследване на свойствата на химичните съединения, както и изравняване на уравнения на 

окислително-редукционни процеси, определяне на продуктите на реакцията при известни изходни 

вещества и изчисления по химични уравнения.  

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт  

Тема часове 

Водород 

Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение. 

2  

1 група на периодичната система 

Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) 

Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение. 

Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

2 група на периодичната система 

Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

13 група на периодичната система 

Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение. 

Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на 

химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. 

Химични съединения. Приложение. 

4 

14 група на периодичната система 

Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение. 

Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества. 

Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 4 

15 група на периодичната система 

Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

5 
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Обща характеристика на атомите на химичните елементи. 

Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

16 група на периодичната система 

Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения 

на кислорода. Приложение. 

Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

5 

17 група на периодичната система 

Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

2 

Преходни елементи 

Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен 

ред. 

1 

6 група на периодичната система 

Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

7 група на периодичната система 

Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

8 група на периодичната система 

Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

9 група на периодичната система 

Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

10 група на периодичната система 

Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

11 група на периодичната система 

Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

12 група на периодичната система 

Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg) 

2 
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Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 2  

Общ брой часове: 45  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл  ввъъррххуу  ллееккццииоонннниияя  ммааттееррииаалл::  

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

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт    

тема часове 

Тема I.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Видове окислително-редукционни реакции 
Експериментална част 
Пречистване на вещества 

1. Пречистване на калиев дихромат K2Cr2O7 чрез прекристализация 

2. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез смяна на разтворителя 

3. Пречистване на натриев хлорид NaCl чрез изсолване 

4. Пречистване на йод I2 чрез сублимация 

4 

 

Тема IІ.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори: 
1. Прости вещества 
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали 
Експериментална част 
1 и 2 група на Периодичната система 

1. Взаимодействие на натрий с вода 

2. Свойства на натриев хидроксид NaOH 

3. Свойства на натриев пероксид Na2O2 

4. Взаимодействие на магнезий с вода 

5. Свойства на бариев пероксид BaO2 

6. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониева сол 

4 

Тема ІII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Редуктори 
Йони на метали в низшата им степен на окисление 
Експериментална част 
13 група на Периодичната система   

1. Химични свойства на алуминий Al 
2. Получаване и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)3 

3. Хидролиза на алуминиеви соли 

4. Получаване на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24) 

4 
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Тема ІV.   
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на Pb(IV) и С(II) 
Експериментална част 
14 група на Периодичната система  

1.  Изследване на свойствата на олово Pb. 
1.1 Отнасяне на олово Pb към разредени киселини 
1.2 Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди 

2. Съединения на Pb(II) 
2.1. Получаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите 

свойства 
2.2. Получаване на малко разтворими съединения на Pb(II) 

2.2.1. Получаване на оловен хромат PbCrO4 
2.2.2. Получаване на оловен карбонат PbCO3 

3. Съединения на Pb(IV). 
3.1. Получаване на оловен(IV) оксид PbO2 
3.2. Окислителни свойства на оловен(IV) оксид 
3.2.1. Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда 
3.2.2. Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда 

4  

Тема V.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори 
Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
15 група на Периодичната система  

1. Получаване на азот 
2. Получаване на амоняк 
3. Химични свойства на амоняк 
4. Получаване и химични свойства на азотиста киселина 
5. Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати 
6. Получаване на малкоразтворими фосфати 

4 

Тема VI. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители и редуктори: 
1. Водороден пероксид 
2. Съединения на сярата, в които тя е в междинна степен на окисление 
Експериментална част 
16  група на Периодичната система   

1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О2 
2. Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта 

им в киселини 
3. Отнасяне на метали към разредена сярна киселина H2SO4 

4. Качествени реакции за сулфитни SO3
2 и сулфатни SO4

2 йони 
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3 
6. Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O8

2– 

4  

Тема VII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли 
Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература 

1. Указание за извършване на библиографска справка 
2. Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на 

4 
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неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

Тема VIII. 
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Съединения на Cr(VI) 
Експериментална част 
5 и 6 група на Периодичната система  

1. Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н 
2. Получаване на малкоразтворими ванадати 
3. Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид Cr(OH)3 
4. Свойства на калиев дихромат K2Cr2O7 
a. Окисление на SO3

2‒ до SO4
2‒ 

b. Окисление на 2I‒ до I2 
5. Получаване на малко разтворими хромати и дихромати 
6. Получаване на калиев сулфат‒хромен сулфат‒вода (1/1/24) 

4  

Тема ІX  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Прости вещества 
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли 
Експериментална част 
7 група на Периодичната система  

1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид Mn(OH)2 

2. Термично разлагане на калиев перманганат 

3. Влияние на средата върху окислителните свойства на 
перманганатния йон 

4. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид Mn2O7 

5. Получаване и свойства на манганов(II) сулфид МnS 

4 

Тема X.  
Решаване на задачи 
Уравнения на окислително-редукционни процеси 
Окислители: 
1. Водород в степен на окисление (I) 
2. Йони на метали във висшата им степен на окисление 
Експериментална част 
8 група на Периодичната система   

1. Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини 

2. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)  
3. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)2 

4. Редукционни свойства на Fe(II)  
5. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 

6. Окислителни свойства на Fe(III) 

4 

Тема ХI 
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
9 група на Периодичната система  

1. Химични свойства на кобалт Co 

2. Получаване и свойства на кобалтов(II) хидроксид Со(OH)2 

3. Получаване на кобалтов карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O 

4 
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4. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 
Тема XІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
10  група на Периодичната система  

1. Химични свойства на никел Ni 
2. Получаване и свойства на никелов(II) хидроксид Ni(OH)2 

3. Получаване и свойства на никелов(II) карбонат NiCO3 

4. Получаване на амониев сулфат‒никелов сулфат‒вода (1/1/6) 
(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O 

4 

Тема XІIІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
11  група на Периодичната система 

1. Получаване и свойства на меден(I) оксид Cu2O  
2. Получаване на меден(I) хидроксид CuOH 

3. Получаване на меден(II) оксид CuO 

4. Получаване и свойства на меден(II) хидроксид Cu(OH)2 

5. Получаване на основен меден карбонат (CuOH)2CO3 

4 

Тема ХІV.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 
Експериментална част 
12  група на Периодичната система 

1. Химични свойства на цинк Zn 
2. Получаване и свойства на цинков(II) хидроксид Zn(OH)2 
3. Получаване на амониев цинков фосфат NH4ZnPO4 

4. Получаване на кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)2 

4 

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4 

Общ брой часове: 60 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично 
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е 
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс 
колоквиуми, както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от 
неорганичната химия. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от 
лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А.Димитров Неорганична химия II част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д.Лазаров 
Неорганична химия 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

Р.Пелова, А.Димитров и 
др. 

Ръководство за лабораторни упражнения 
по неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2003 

В.Лекова, К.Гавазов, 
А.Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 

2008 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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издателство 

К.Гавазов 
Периодична система на химичните 
елементи 

Датамап-Европа 
ООД, София 

2010 

Христо Баларев (ред.) 
Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004 

Н.Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия II част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лекциите включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения 
Обща и неорганична химия II част са задължителни. Те включват решаване на уравнения на 
окислително-редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на 
експерименталните задачи, самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и 
анализ на получените резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за 
активно участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс. 
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в 
теоретично и методично отношение.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на 
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е 
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.  

Оценката по  Обща и неорганична химия II част се изчислява по следната формула: 
25% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 65% от оценката на 
компонент 3). 

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

Всички писмени работи от текущ контрол и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

доц. д-р Ваня Лекова 



1

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

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМ А

Факултет

ХИМИЧЕСКИ

Катедра

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Професионално направление (на курса)

4.2 Химически науки

Специалност

Медицинска химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ

Наименование на курса

Бионеорганична химия

Код на курса

Тип на курса

Задължителен

Равнище на курса (ОКС)

Бакалавър

Година на обучение

втора

Семестър

ІV

Брой ECTS кредити

6

Име на лектора

Доц. д-р Петя Маринова

Учебни резултати за курса по Бионеорганична химия



Анотация
Бионеорганичната химия, като част от неорганичната химия, е област от химията,

която изследва ролята на отделни химични елементи в живата природа. Тя възниква през
втората половина на ХХ в. в пресечната точка на биологията, химията, медицината,
биохимията, молекулярната биология и др. Трябва да се отбележи, че бионеорганичната
химия е вид "мост" между неорганичната химия и биохимията. Освен това бионеорганичната
химия съчетава две основни направления: изследването на природни съединения,
съдържащи неорганични елементи, и въвеждането на метални йони в биологичните системи
като сонди, изкуствени субстрати и лекарствени препарати.

Целта на дисциплината Бионеорганична химия е да обогати знанията на студентите за
химичните елементи, разпространени в биосферата като част от геосферата. Те ще се
запознаят с класификациите на биоелементите и ролята, която изпълняват в живите
организми (растения, животни, човек). На студентите ще се разкрие междупредметната
връзка между такива дисциплини като неорганична химия, биохимия, микробиология,
токсикология, фармация, физиология, физика и бионеорганична химия. Ще се запознаят с
макро- и микроелементите, които притежават биологична активност и участват в
осъществяването на жизнените процеси. Ще изучат микроелементите, които под формата на
йони участват в състава на редица ензими (цитохроми, каталаза и др.), витамини (витамин В12

- цианкобаламин) и хормони (трийодтиронин или Т3 и тироксин или Т4 и др.), тъй като тези
елементи са от изключителна важност за клетъчния метаболизъм и някои важни функции на
тялото.

Освен това студентите ще получат информация за хранителни източници, богати на
съответните макро-  и/или микроелементи, влизащи в състава на редица храни предимно от
растителен и животински произход, което ще разшири светогледа им за здравословното и
разнообразно хранене.  Ще се запознаят с препоръчителния дневен прием на някои макро- и
микроелементи. Ще имат възможност да се информират за токсичността на някои химични
елементи, както и за някои  лекарствени препарати  на основата на биологичноактивни
координационни съединения. Ще оформят и развият един мироглед, който ще ги насочи към
водене на здравословен начин на живот, осигуряващ пълноценното им съществуване.

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

Признаци за четири класификации на биоелементите;
Значението на 25 химични елементи за живите организми;
Токсичното действие на йони на някои химични елементи върху живите организми;
Приложението на химични съединения на някои биоелементи в медицината,
стоматологията, в бита и в други области.

2. Ще могат:

Да описват конкретни биоелементи и биологичното им въздействие върху
биологични системи, особено – върху човешкия организъм; тяхното значение.
Да прилагат знания по бионеорганична химия при изучаване на органична химия и
на биохимия;
Да изградят в ежедневието си по-здравословен начин на живот.

Начин на преподаване

Аудиторно: 60 ч.
Лекции (30 часа)
Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 120 ч.
Самостоятелна подготовка
Курсова работа
Консултации
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Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)

Задължително изискване е студентите да са изучавали учебните дисциплини по Основи на
химията,  Неорганична химия, Клетъчна биология, Аналитична химия, Органична химия – I
част, Анатомия и физиология на човека, а като съпътстващи курса да изучават Органична
химия – II част и Инструментален анализ.

Препоръчани избираеми програмни компоненти

Биологичноактивни координационни съединения, Номенклатура на неорганичните
съединения, Приложение на радиоактивните индикатори.

Техническо осигуряване на обучението

Компютър и мултимедиен проектор

Съдържание на курса

Известно е, че свойствата на елементите (степен на окисление, координационно число и
др.), които елементите проявяват в биосферата, често се различават от тези, които проявяват
в геосферата. Много важни биологични процеси протичат с участието на метални йони —
дишане, фотосинтеза, предаването на нервните импулси, редица метаболитни превръщания,
мускулни съкращения, а също и защитата от токсични и мутагенни въздействия и др. Именно
поради този причина особено внимание БНХ отделя на ролята на елементите (предимно
метали) в живия организъм. Бионеорганичната химия е област от химията, която изследва
ролята на отделни химични елементи в живата природа. Както е известно, една от основните
функции на металните йони е способността им към комплексообразуване и в този ред на
мисли БНХ е всъщност биокоординационна химия. Курсът по Бионеорганична химия включва
лекции и лабораторни упражнения. В лекциите ще се обърне особено внимание на
биологичната роля, която изпълняват биогенните елементи кислород, водород и на водата,
която е главната среда за жизнена дейност на организмите. Ще се разгледат водородните
връзки, които са основа на всички биомолекули (ДНК, РНК, протеини). Ще се дискутира
кръговратът на въглерода и азота в природата. На фокус ще бъде значението на Р и неговите
съединения (АТФ, белтъци, НК, ензими), както и приложението на сярата, която влиза в
състава на редица лекарствени препарати. Ще се разгледа същността, значението и
функцията на калиево-натриевата помпа.  Освен това ще се обърне внимание и на
биологичната роля на микроелемента магнезий, който влиза в структурата на хлорофила,
както и на значението на хемоглобина и миоглобина за живите организми. Октаедричният
комплекс на кобалт(II) с макроцикъл – коринов пръстен, свързан с нуклеотид и
диметилбензимидазол (цианкобаламин, витамин В12) ще бъде също обект на разглеждане.
Накратко ще се спре вниманието и на биологичната роля на микроелементите: бор,
алуминий, силиций, селен, никел, мед, цинк, флуор, йод, хром, молибден, манган, ванадий.
Студентите ще се запознаят и с токсичността, която притежават някои химични елементи като
живак, кадмий, олово, талий и др. и възможностите за лечение. Накрая ще се проследи
приложението на някои комплексни съединения на Cu(II), Ag(I), Au(I) в медицината като
лекарствени препарати (купрален, дикупрен, миокрецин, алокризин и др.), както и на
хранителни добавки и лекарствени средства на основата на Fe(II), Fe(III) (Ферамид,
Фероплекс, Ферум-Лек, Ферковен, Фероцерон, Фитоферолактол, Тотема, Ферлецит,
Актиферин).  Курсът ще приключи с информация за хранителни източници, богати на някои
макро- и/или микроелементи. Лабораторните упражнения по дисциплината Бионеорганична
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химия са обобщени в 14 теми, описани подробно, като във всяка тема, освен
експериментална работа има включени и теоретични въпроси, целящи подпомагане на
лекционния материал.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

А/Лекции

Тема часове
1. ВЪВЕДЕНИЕ В БИОНЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ. Основни понятия – биогенни елементи,
биометали, бионеметали, биокоординационни съединения, биолиганди. ХИМИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ В БИОСФЕРАТА КАТО ЧАСТ ОТ ГЕОСФЕРАТА.

2

2. БИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА МАКРОЕЛЕМЕНТИТЕ кислород и водород. 2

3. БИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА МАКРОЕЛЕМЕНТИТЕ въглерод и азот. 2
4. БИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА МАКРОЕЛЕМЕНТИТЕ сяра и фосфор. 2
5. БИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА МАКРОЕЛЕМЕНТИТЕ натрий, калий, магнезий, калций. 3
6. БИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА елемента желязо. 3
Колоквиум върху 50% от учебния материал (7-ма седмица) 1

7. БИОЛОГИЧНА РОЛЯ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ: бор, алуминий, силиций, селен, кобалт,
никел, мед, цинк, флуор, хлор (макроелемент), йод, хром, молибден, манган, ванадий.

8

8. ТОКСИЧНОСТ НА НЯКОИ ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ -  живак, кадмий, олово.  2
9. МАКРО- И МИКРОЕЛЕМЕНТИ - приложение в  медицината и стоматологията. 2

10. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ  НА ОСНОВАТА НА КООРДИНАЦИОННИ СЪЕДИНЕНИЯ НА
МЕД, СРЕБРО, ЗЛАТО (хризотерапия) за борба с туберкулоза, артрит. Опити за лечение на
болни от Паркинсон, Алцхаймер, Болест на Хънтингтън (Хорея на Хънтингтън) и др.

 1

11. ХРАНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ, БОГАТИ НА НЯКОИ МАКРО- И/ИЛИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ.
Препоръчителен дневен прием.

1

Колоквиум върху 50% от учебния материал (14- седмица) 1

Общ брой часове: 30

Форми на текущ контрол:
1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал.
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра.
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал.
Провежда се през 14-та седмица от семестъра.

Б/ Упражнения по Бионеорганична химия

Тема часове
Тема І.  Запознаване на студентите с правилата за работа в химичната
лаборатория. Техника на безопасност. Въведение в бионеорганичната химия.
Задаване на тема за курсова работа.

2

Тема IІ.  Биологично значение на биогенните химични елементи кислород и водород.
Експериментална част
Опит 1. Получаване на кислород (качествено) и окислителното му действие върху
биологични материали като зъби, коса и др.
Опит 2. Получаване на водород (качествено)
Опит 3. Определяне на твърдостта на води от различни източници (качествено)

2

Тема IIІ.  Биологично значение на биогенните химични елементи въглерод и азот.
Експериментална част
Опит 1. Доказване на наличието на C в състава на органични вещества (белтъци,

4
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въглехидрати, липиди), които изграждат клетката
Опит 2. Доказване на наличието на карбонати в състава на кости и във варовикови
образувания (черупки на миди, охлюви, яйца и др.)
Опит 3. Откриване на азот в органични материали (коса, нокти, вълна, птичи пера,
яйчен белтък и др.)
Опит 4. Установяване наличието на амоняк в проба от месо
А) проба на Неслер
Б) проба на Еберт
Опит 5. Въздействие на к. HNO3 върху растителни и животински материали
Опит 6. Установяване наличието на нитрати и нитрити във вода и в хранителни
продукти (месо, плодове, зеленчуци)
Тема IV.  Биологична роля на макроелементите сяра и фосфор.
Експериментална част
Опит 1. Доказване на S и P в проба от кокоши пера (птичи пера)
Опит 2. Получаване на контрастното вещество при рентгенови изследвания BaSO4

Опит 3. Изследване на бели вина и сушени плодове за наличие на сулфити (качествено)

2

Тема V.  Биологично значение на макроелементите натрий и калий, калций и
магнезий.
Експериментална част
Опит 1. Приготвяне на разтвор на NaCl с масова част в % равна на 0,9%, изотоничен
на кръвта
Опит 2. Получаване на CaC2O4 (бъбречни камъни)
Опит 3. Определяне количеството на CaCO3 в черупки от яйца

2

Тема VI.  Биологична роля на желязо.
Експериментална част
Опит 1. Окисление на K4[FeII(CN)6] (жълта кръвна сол) до K3[FeIII(CN)6] (червена кръвна
сол)
Опит 2. Изследване на железни йони в различни хранителни продукти (леща, чия,
спанак, киноа, тиквено семе, сусам, какао, овесени ядки, сушени плодове и
др.)(качествено)
Опит 3. Получаване на меден хексацианидоферат(II) Cu2[FeII(CN)6]
Опит 4. Редукция на калиев хексацианидоферат(III) K3[FeIII(CN)6]  до калиев
хексацианидоферат(II) K4[FeII(CN)6] с аскорбинова киселина, съдържаща се в проба от
чушка, домат, портокал, шипка и броколи

2

Тема VIІ.  Биологична роля на микроелементите  бор, алуминий, силиций и селен.
Експериментална част
Опит 1. Адсорбционни свойства на Al(III) хидроксид и приложението му в медицината
Опит 2. Откриване  и антибактериални свойства на борна киселина
Опит 3. Приложение на адсорбционни свойства на силикагел (SiO2)  с използване на
комплексното съединение тетрааминмеден(II) хидроксид [CuII(NH3)4](OH)2

2

Тема VIII.  Биологична роля на микроелемента кобалт.
Експериментална част
Опит 1. Изменение цвета на някои соли на Co(II) при нагряване
Опит 2. Получаване на хелат на Co(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Опит 3. Получаване на хелат на Co(II)  с аминокиселините глицин и аланин

2

Тема IX.  Биологична роля на микроелемента никел.
Експериментална част
Опит 1. Получаване на хелат на Ni(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Опит 2. Синтез на координационно съединение на Ni(II)  с аминокиселините глицин
и аланин

2

Тема X.  Биологична роля на микроелементите мед и цинк.
Експериментална част
Опит 1. Получаване на хелат на Cu(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)

2
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Опит 2. Синтез на хелат на Cu(II)  с аминокиселините глицин и  аланин
Опит 3. Синтез на тетрааминмеден(II) хидроксид [CuII(NH3)4](OH)2 (Швайцеров
реактив)
Опит 4. Получаване на хелат на Cu(II) с глюкоза, поливалентни алкохоли и др.
Опит 5. Доказване на белтък в колаген с биуретова реакция (Получаване на хелат на
Cu(II) с белтъка от колаген)
Опит 6. Получаване на амонячни комплекси на Zn(II)
Тема XI. Биологична роля на елементите флуор, хлор и йод.
Експериментална част
Опит 1. Изследване на пасти за зъби за наличие на флуоридни йони (качествено)
Опит 2. Доказване на халогенен елемент в проба от кокоши пера (птичи пера)
Опит 3. Приготвяне на йодна тинктура и доказване на нишесте в ориз, макарони,
картоф, кисело мляко и др.

2

Тема XII.  Биологична роля на микроелементите хром, молибден и манган.
Експериментална част
Опит 1. Получаване на калиев триоксалатохромат(III) трихидрат K3[CrIII(C2O4)3].3H2O
Опит 2. Получаване на хексатиоцианидомолибденова(III) киселина H3[Mo(SCN)6]
Опит 3.  Приложение на окислителните свойства на KMnO4 в медицината
Опит 4. Редукция на Mn(VII) до Mn(VI) и  Mn(IV)

2

Тема XIII. Опити с лекарствени препарати.
Експериментална част
Опит 1. Използване на „Гавискон“  като "супресор на рефлукса"
Опит 2. Приложение на „Алмагел“ като антиацидно средство
Опит 3. Извеждане на олово от организма чрез комплексообразуване

2

Тема XIV. Защита на курсова работа 2
Общ брой часове: 30

В/ Самостоятелна подготовка:

Студентите се подготвят самостоятелно за колоквиумите през семестъра и за семестриалния изпит.
Насърчават се консултациите с лектора и асистентите.
В хода на обучението си студентите трябва да разработят курсова работа, включваща описание на
биоелемент по два признака – биологично значение и токсичност. Курсовата работа се предава в
писмен вид на 10 седмица от семестъра и се защитава накратко пред курса по време на последното
упражнение – 15 седмица.
Библиография

Автор Заглавие Издателство Година
Ирена Костова Обща и неорганична химия „Софттрейд“, София 2016
Н.А. Добрынина Бионеорганическая химия Москва 2007
Н.А.Улахович,
Э.П.Медянцева,
С.С.Бабкина,
М.П.Кутырева,
А.Р.Гатаулина

Металлы в живых организмах Казань 2012

Robert R. Crichton Biological Inorganic Chemistry
An Introduction, First edition Elsevier 2008

Р. Томова, К. Цачев, Л.
Боянова

Биогенни елементи: Биологични
функции, причини за дефицит и
хранителни източници

Chemistry, V. 19(3),
189-213 2010

Антоанета Ангелачева Химията. Наблюдения и експерименти.
Модул неметали

Университетско
издателство
„Паисий
Хилендарски“

2014

И. Крушков, И. Ламбев Фармакотерапевтичен справочник, Медицинско 2007
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Шесто основно преработено издание издателство „АРСО“,
София

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Бионеорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните

упражнения по Бионеорганична химия са задължителни.
Упражненията се провеждат в подходящо обзаведени учебни лаборатории и включват:
Теоретична част, в която преподавателят и студентите дискутират планираните за изпълнение
задачи;
Експериментална част, в която студентите изпълняват поставените индивидуални и/или
групови задачи.

Материалът на лекции се поднася с помощта на мултимедия, което позволява на студентите
нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Всяка тема от учебната програма се разработва
като мултимедийна презентация.

В рамките на курса студентите трябва да подготвят индивидуално курсова работа.
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;

Беседа и дискусии със студентите по време на лекции.

Методи и критерии на оценяване

Дисциплината приключва с писмен изпит. 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 началото на семестъра. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3
компонента: 1) Резултат от писмения изпит, 2) Резултат от колоквиумите и 3) Резултат от защитата
на курсова работа.

Оценката по  Бионеорганична химия се изчислява по следната формула:
70% от оценката на компонент 1) + 15% от средноаритметичната оценка на компонент 2) +

15% от оценката на компонент 3). Студенти, чиито резултати от компоненти 2) и 3) е Отличен 6,
получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.

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

Курсовите работи и изпитните материали се съхраняват поне 1 година след датата на
провеждането им.

Език на преподаване

Български

Изготвил описанието

Доц. д-р Петя Маринова.......................
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[o leraHa
ua XrErrazqecKlr Saxynrer
upz ITV,,fI. Xnneu4apcxz..

Tyrc

AOnJTAA

or AorI. A-p feoprz I4saHoe llarpouoe,
Bpkl[,pbKoBoAr4TenKaTelpa,,XurvrwrrHarexHororv.f, ,,

focnoAzu [exan,

Ha 13.06.2018 r. ce cbcro, Kare4pen cbBer u cneA o6crxAane Ha
uz1upaerture Akrcr\unnuHzr 3a 2ol8l20lg yre6na roArzHa 6e perxeHo Aa ce
rlpeAnoxu na @arynrerHLLrl cbBer us6zpaena ara ALrc\LrrrJrLrHa Xuuua Ha xpaHume 3a
cleq,rirJrHocr RounnmbpHa xun4u.f B 7 ceMecrbp Aa 6rge 3aMeHeHa c
AllcqzrnuHara Xpauumenuu do1aeKu c xopapuytvr 2l0l2Lr neKTop rJr. ac. A-p Xaua
IIerrosa.

13.06.2018 r.

/aoq.A-p f.
BpLQ,Prrono4zren KareApa: ...



Koregpo "XuMu,{Ho rexH onota A"

npOTOKOJt Ne 116

oT KaTeApeHo cbBeu.laHre

llpennc

,[Hec 13.06.2018 ro4. ce cbcrof, cbBeqaHue Ha Kar. XuruuqHa rexHororr'.
flprcucraaxa: npos. A-p r-. AHroea, Ao.1. A-p r. flarponoe, rfl. ac. A-p x.

l1erxoea, rfl. ac. A-p lA.Kocroaa, ac. fl. fiHea, xnna. x. c[MeoHoea.
orcucraaxa: Aor-1. A-p M. AHrenoea-poruoea - B nnareH ornycK, Aor-1. A-p [.

ToHqee - B HenflareH ornycK, rfl. ac. A-p o. TeHeea - B ornycx no Mail.{r,rHcrBo.

Cuaeqaxnero npeM vHa npn cfle,qHrfl AHeBeH peA:

m.1. Yrae5nu ebnpocu
LlneHoeere Ha KareApeHl4tt cbBer o6cu4rxa ua6upaenaure ,qucq unnu1u aa

201812019 yve6na roAllHa.

LlneHoeere Ha KareApeHurt cbBer peluuxa Aa ce npeAfloxr4 Ha oarynrerHile
cbBer us6rpaeuara .q,1cllunnl,lHa Xuuus Ha xpaHume 3a cneqhanHocr
Kounrcmtpua xuMun B 7 ceMecrrrp Aa 6u4e 3aMeHeHa c AucltunnuHara
Xpauumenuu do6aexu c xopapuyu 2tot2 14 aeKrop rfl. ac. 4-p xana r-rerroaa.

['lpororon,pan: -@
(xuu. X. Cuueonoaa)



      До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

     

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Виолета Стефанова 

Заместник декан по учебната дейност на Химически факултет. 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

Моля да внесете за обсъждане във Факултетен съвет следните 

предложения, които бяха съгласувани с ръководителите катедри на 

Декански съвет: 

1. Във връзка с приетите промени в учебните планове на всички 

специалности от ОКС „бакалавър“, по които се провежда обучение 

в Химическия факултет, където дисциплината „Спорт“ бе въведена 

като задължителна, предлагам тази дисциплина да се изключи от 

списъка с факултативни дисциплини за всички специалности. 

2. Във връзка с приетите нови учебни планове за специалностите 

„Химия и физика“ и „Химия и английски език, в ПН 1.3 Педагогика 

на обучението по.. , обучението по които ще стартира от учебната 

2018/2019г. предлагам  ФС да утвърди следните факултативни 

дисциплини с хорариум 0/15/0 за: 

1-ви семестър: „Езикова култура“ и „Компютърно обучение“ 

2-ри семестър: „История на химията“ и „Руски език“  

 

21.06.2018        

зам.-декан по учебна дейност на ХФ: 

доц.д-р Виолета Стефанова 



AO AEKAIIA HA

XZMI4IIECKI4 OAKYJITET

fly "I.XHIEHAAPCKLI"

TYK

AOKJIAA

or AorI. a-p feopru flarpouon,

Bpl,{il, pbKoB oArzTeJr KareAp a "Xu u uqHa rexHor orr4r"

f-H AEKAH,

Ha :aceAaHr{e Ha Kare4peru,rfl clBer Ha KareApa ,,Xr,rMr4uHa rexr{ororu.f,",

ilpoBeAeHo ua 20 rour,r 2018r. 6e o6clAeu cBcraBa Ha KoMrrctaflTa3a AbpxaBeH u3rrr4T

(sanone4 "hlb P33-1357 or 27.A3.2018r.) 3a peAoBHara (26.07 .20l9r.) v

nonpaBlrrerlllara ceclrl4 (27.09.2018r.) ua yqe6uara 2017-2018 roAuua BbB Bpb3Ka c

lpexAeBpeMeHHara cMbpr Ha AorI. Aron Cpeuq. E4unogyuruo 6e rJracyBano ,r

Irpr4ero [peAJroxeH[reTo 3a peAyur{paHe Ha KoMr4cr.rflTa.

Kouucusra ocraBa B cbcraB:

flpelcetaren: Iou. A-p Buo.nera Mn.nesrcoBa CreQanona

LlreHose: l. aoq. a-p l-eopru llsanon Ilarpouon

2.aou. A-p 6onu Cuueouon BoqHos

3. IIpoS. A-p Auana AraHacona Kupun

Morq @axylretHI4JIT cbBer Ha Xrarrauqecru Sarcynrer Aa yrBbpAn

[peAcTaBeHoTo rrpeAJroxeHr4e.

Ilpu"uarau [perII4c-I,I3BJIeqeHhe'or rrporoKo,la or 3aceAaHr4ero Ha Karegpeuu.r

clBer Ha KareApa ..XuuuqHa rexHonorr.rfl".

Bp[14 pbKoBoAurerr Karerpa:20.06.2018 r.

/,{oq. A-p feopru flarpouo



Tl noeAuecxu Y ltueePcut et "Tl aucuil XuneuAoPcxu"
KoreApo "XuMu,{Ho rexH onollaA"

nPOTOKOfl Ne 117

or KareApeHo cbBel4aHre

llpenuc

,[nec 20.06.2018 roA. ce cbcron cbBeu]aHue Ha Kar. Xutuuqua rexHonorilf,.

l'lpncucreaxa: npo$. A-p J-. Anroea, Aol-1. A-p f. fiarponoa, rfl. ac. E-p )K.

flerrosa, rfl. ac. A-p Vl.Koctoaa, ac. [.l. fiHeB, xmu. X. CuMeoHoea.

Orcucraaxa: Aoq. A-p M. AHrenoea-Poruoea - B nnareH ornycK, Aoq. A-p ['
ToH'.{ee - B HenflareH ornycK, rn. ac. A-p O. TeHeea - B ornycK no [4ail.{14HcrBo.

Cuaeqant4ero npeMilHa npu cne4Hus AHeBeH peg:

m.1. Yqe6Hu e'bnpocu

Llnenoeere Ha KareApeHilF cbBer o6cuAmxa cbcraBa Ha KoMvlcilFTa 3a

AbpxaBeH v3nvr no MarilcrbpcKa nporpaMa ,,XIAMIAA il eKoflorrs" ga 201712018

yve6Ha ro.qilHa BbB Bpb3Ka c npex(AeBpeMeHHaTa cMbpT Ha AoLl. g-p Aron CpeHq.

Cne,q O6cux(AaHe, 6e pelUeHo Aa ce npelqnoxu Ha Oarynrernun cbBeT

KoMt4ct4flTa 3a AbpxaBeH u3nur no MarncrbpcKa nporpaMa ,,XIAMVA u eKoflorilr'" Aa

ce peflyqupa B crrcraB:

I-lpe4cegaren: ,[oq. g-p Bmonera MuneHroea Cre$aHoBa, 3arvr. ,[eran Ha XO

HneHoae: 1. [oq. ,q-p l-eoprh klaaHoe [larpoHoa

2.Eoq.,q-p Sonn CuMeoHoa SosHoe

3. l-lpo$. 4-p,[naHa AraHacoaa KnpuH

['lporoxon vpan: 04
(xravr. X. Craueonoea)



.{o Oaxynreruus. cbBer

ua Xuuuqecxu $arymer
Tyr

AOKJIAA
or npo$. ,u-p fnnra Antona

[peAceAareJr Ha KoMr.rcr.rflTa sa ra:6op Ha peAoBeH AoKTopaHT

rro AoKTopcKa rrporpaMa OpranuuHa xr.rMr4fl

YsaNaeN{[ rrJreHoBe ua OC,

Ha7.06.2018 r. KoMr4clrs, Ha3HaseHa cbc 3anoBeA na Pexropa B cbcraB:

flpe4ce.4arer: rpo+. .u-p funxa Aranacosa Anrosa
I{renone: AorI. A-p Pyrraxna I,IsaHosa Eaxarcra

AorI. A-p Crera Mupouona Cr:a:rrona-A6erxe

rrpoBeAe KoHKypceH r.r3rrrdr 3a peAoBeH .uoKTopaHT rro o6racr Ha Br{crle o6pasonauue - 4.

flpupo4Hra Hayxr.r, MareMarr,rxa ra nn$opMarr.rKa; npo(pecnonanHo HanpaBJreHr.re - 4.2 Xurvtr4qecxu

HayKr{; AoKropcKa nporpaMa - OpranuuHaxvrMytfl. c KaHALrAar:

- ,{ecucnasa MuuKona Kuprona.

Ha nponegonrfl. v3trvtr rro aHrJruitcxu e:ur ,{ecucnaBa Mranxosa Knprcona e nonyquna

orIeHKa Mu. ao6lp 4,50.

Bns ocuosa Ha rroKa3aHr,r, ycnex KoMr,rcr4rra rrpeAnara Ha @axylrerul4, cT,Ber Ia 6l.rye

uz6paua,{ecucrana Muurosa Kuprona 3a peAoBeH AoKTopaHT no o6racr Ha Brrclre o6pa:onauue -
4. flpnpo4nu Hayrr.r, MareMarr.rKa vr un$oprraa'rnra; npo$ecnoua-nuo HarrpaBneHr,re 4.2

XuMu.recxu :aaynu; AoKTopcKa rrporpaMa - OpranuuHa xuMus.

18. 06. 2018 r.

rp. fhon4un

Pe:ymarure or npoBeAeHr,rrr H3rrr,rr ca KaKTo cneABa:

Ilncrraeu r43nr,rr Ysreu r,r3rrr.rr O6ru ycnex

.{ecuclana Muuxosa Kupxona Muoro,uo6rp 4,50 Muoro go6rp 4,50 Msoro 4o6rp 4,50

Ilpe4cegaren Ha KoMrrcr4rra:

/ npo$. f. Anroea /
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[o lexaua
Ha XuNau.{ecxu Qarylrer
fIY "fI. Xuren4apcxn"
TYK

AOKnAn
or AorI. A-p Croxuxa Arauacona,

pbKoBoAr4Ten KareApa Oprauuuua xr.tMr.rfl

focnoAr.rn ,{exaH,

Bts Bpb3Ka c [poBeAeH KoHKypc 3a peAoBeH AoKTopaHT no Oprauuuua xr,rMufl

KareApeHl4fl cbBer, [pororoJl ]lb 294 6erue o6crAeHa reMara ,,MogrQuKarl[r4 Ha rrprpoAHr{

cbeAHHeHH, rrpe3 peaKIIId, Ha aMprAoaJrKurupaHe" u 6erue [peAnoxeH HayqeH pbKoBoAlrren

AoII. A-p Crcla Crarxoua-A6erxe. Brn npmra c roBa, uolx (DaryJrrerHr{, cbBer Aa oAo6pu 3a

IlpeAnoxeHaTa TeMa u HayqeH pbKoBoAr,rTen.

flpunarana [pe[Hc-r.r3BJreireHr.re or [poroKol ua KC.

14.06.2018r.

flrosAun

PrxosoAllren Karerpa , ,il*rl
(ooo. olo Cr. ArauUcona;



IIpen uc-u:BJreqeHrre

oT 3aceAaHHe Ha

KareApa " Op raH u,r u a xptuufl"

[poroxo"n Ib 294a

Ha 13.06.2018 r. ce EpoBeAe 3aceAaHne Ha KareApeHu, cbBer Ha KareApa o'Oprauuuua

xurur4fl" B AenoBI,r nopflAtK.

O6rq crcrae 8. IlpucrcrBar 5: .qoq. A-p Crena Ctarroea, Aorr. A-p fhaueH AHreros, AorI.

A-p Pyrr,rana Eararcxa, AoIr.A-p Xau flerpoB, rJr. ac. A-p,(uvurrp Eo>Kltros.

Orcrcrsa Hr. ac. A-p CraHumnp MauonoB-orrrycK, Aou. A-p Croqurca Hurcorosa-orrycx,

AorI. A-p Corer,{auro-or:nycrc.

Heo6xoAurvr 6pofi 3a [oJroxrreJreH ra:6op 4.

,(nenen pe4:

Yqe6su BbnpocH.

Ka4poara Bbnpoo4.

Tercyuu Bbnpoc14.

llo'r.1. BbB Bpb3Ka c npoBeAeHHr KoHKypc 3a AoKropaHTH eAHHcrBeHHflT KaHAVAaT

,{ecuclana Kraprona 6e us6paHa 3a peAoBeH AoKTopaHT B KareApa OprauuuHa xuuus. Ee

npeAnoxeHa reMa Ha Ar4cepraquoHHr4, TpyA: ,,MoguQr.rrcaquu Ha [pupoAHlr cbeAuHeHuq

rrpe3 peaxrlufl Ha aMrrAoaJrKuflr,rpaHeo'. CneA o6ctxAaHe, KareApeHLIfl cbBer uz6pa AoII. A-p

Crena Crarrosa 3a Hayr{eH pbKoBoAHTel Ha,{ecncJlaBa Knpxoea.

B 4eloul,r noprAbK 6txa ct6par{M noAnr4cr4Te 3a rrpeAno}r(eHr4e 3a HayqeH pbKoBoAlaren Iz

TeMara Ha peAoBHI4fl AOKTOpaHT.

l.

2.

J.

13.06.2018 r.
rp. flnon4nn

6L:
flporororunr: " l-,(,1/'

(m. ac. A-p A.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

за такси за допълнителни курсове и квалификации към Химически факултет за учебната 

2018/2019 година 

 

Допълнителни квалификации 

Високоефективна течна хроматография задочно (1 семестър) 700 лв. 

Краткосрочни курсове 

Курс “Базова статистика и метрология в 

химичния анализ” 

8 часа 120 лв. 

Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на 

процедурата на изпитване при химични 

анализи”. 

8 часа 120 лв. 

Курс “Неопределеност при химични изпитвания 

и изготвяне бюджет на неопределеността на 

резултати от химични анализи” 

8 часа 120 лв. 

Курс “Пламъков атомно-абсорбционен 

спектрален анализ (FAAS), аналитични 

характеристики и приложения” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Електротермичен атомно-абсорбционен 

спектрален анализ (ETAAS), аналитични 

характеристики и приложения” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Оптико емисионен анализ с индуктивно 

свързана плазма (ICP-OES), аналитични 

характеристики и приложения” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Приложение на масспектрометричния 

анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)” 

24 часа 360 лв. 

Курс “Газова и течна хроматография” 25 часа 250 лв. 

 



!o f-u fler<ana
na Xuuuqecxu Qaxylrer
npu fIY "fI. XuJres4apcru"

AOr(nAA

or Aou. A-p Huna fluuuena
pBKoBoAt4TeJr KareApa @rEauroxprMr4.f,

f-u ,{erau,

Btn nprara c o6seeHl4{ or IIV u o6napo4aau n !B 6p. 33 or 17.04.2018 r.
KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMnqHara AJrbxHocr ",{oqeHT" no: o6lacr Ha Br4crrre

o6pasonanue 4. Ilprapognr,r HayKI4, MareMarr4ra z nn$opMarvKa, npoQeczoHnJrHo
HalpaBJIeHwe 4.2. XuMz.Iecru laaynvt, HayqHa cflerluzurHocr @zszKoxl,rMr4.f,, Ha cBoe
3aceAaHl4e or 18.06.2018 r. KareApeHl4qr cbBer rrpeAnara B ctcraBa ua Hayvuoro
xypkt Aa 6sAar BKJrroqeHr.r cJreAHure cnequanvcrr4:

I. cueqna.nucrrr or rry "[r. Xn.neHgapcK[" (nrrpeurnu u.neuone):

o uPoS. A.x.H. Baczl Bopucon ,{eruen, o6racr Ha Br,rcrre o6pasonauwe 4.
flpupo4nz HayKI,I, MareMarrlrca z unQopMarlrKa, npoQecr,roHaJrHo HarrpaBneH7e

4 .2 Xutvtu'tecKr,r HayKr,r, Hayrr Ha crreuuiur Hocr Ozs ux oxvtMkrfl,,

o uPo0. A.x.H. Illaiues Huroroe fleuuen, o6racr Ha Br4crrre o6pasoraHue 4.
llpupogHu HayKI,I, MareMarl,Ixa ra unQopMarr.rKa, npoQecuoHaJrHo HanpaBJreHr,re

4 .2 xutvtu,te c Ku H ay K u, Hay -c.Ha 
c r e ur4 iul H o cr Au ar urllrr H a xuMufl ;

Pesepea:

o AOII. A-p Huua .{r,ruurpona fluuueea, o6racr Ha Buclre o6pasonanue 4.
IlpupogHra HayKI4, MareMarllr<a u znQopMarraKa, npo$eczoHaJrHo HarrpaBJreHr{e

4 ;2 xpttvtuqecKr4 HayKu, HayrrHa clerlr4iur Hocr @ us zKoxlr Mt4Jr.

Ir. CneqnaJrncrrr or Apyrrr HayqHrr opraHrr3auuu ( BbHrrrnrr ureHone):

rpoO.A.x.H. luurErrp Pycea Mexau4Nr.reB - I4oHx - EAH, o6racr Ha Bucrue
o6pa:orauue 4. llpzpo4nr.r HayKr.r, MareMarr.rKa u zusopuarzxa,
npo0ecuoHirJrHo HanpaBJreHue 4.2 XlrMu.recK:a Hayqkt HayrrHa crrerlzirJrHocr
Kzseruxa 14 KaraJrr43;

rpoO. A-p ,.(anuera feopruesa KosaqeBa - ITIOHX - BAH, o6racr Ha Bucrre
o6pasonanue 4. rlpupo4uz HayKu, MareMarr,rKa v zu$opua'ruxa,



npo0ecuoHirJrHo HanpaBJreHile 4.2 Xuuuqecrr4 HayKr,r, HayrrHa cleur4zrJrHocr
XI/rT,ITI/rX HA TBbPAoTo TflJIo;

o upoO. A.x.H. l4sar flanafioTos zsaHon cy, oaxylrer rro xwMtrfl u
Qapuaqur, o6lacr Ha Bzcme o6pasonauue 4.flpupoAHlr HayKr,r, MareMarr4Ka r4

zuQoprraaruxa, upo$ecI4oHiIJIHo HanpaBJreHue 4.2 Xuuuqecru HayKu, HayqHa
clerlz iulHocr @I,rsuroxr,rMt4, ;

o upo$. A.x.H. Bacul flparourapos CuNaeoHoe Cy, (Darylrer ro xt4Mr,r, ]r

Qapuaqur, o6lacr Ha Bucrle o6pa:onanue 4. flpupoAHr{ HayKr4, MareMarr4Ka u
un$opnaaruxa, upoQecploHiulHo HanpaBJreH ve 4.2 Xuuuqecr v :aayKvt, HaytrHa
cnerlzturHocr AHalurr,rqHa xr4Mu1,

. Aou. A-p rlemo croes llerros - cy, @axyrrer rro xr,rMrrr u Sapnaaqur,,
o6lacr Ha BI4cIIIe o6pa-:oranue 4. Ilpupognz HayKV, MareMarr{Ka vt

ran$opuarura, npoQecl{oHuulHo HanpaBJreHue 4.2 XuMz.recKV HayKvt, HayrrHa
crreuu zrJrHocr Teoper v,r.lrra xvMutfl ;

Pesepsa:

o AoII. A-p Penu Croulona frop4anon a - VIOHX - EAH, o6lacr Ha Br4crrre

o6pa^:orauze 4. flpzpo4nu HayKrr, MareMarr,rKa vr uu0opuarura,
npo$eczoHilJlHo HarIpaBJIeHue 4.2 XuMu.recK:a laaytp\ HayqHa cnerlr44JrHocr
HeoprauzqHa xr4Mr,rJr.

Bcu'IKu [peAJIoxeHIl rIJIeHoBe Ha HayqHoro xypu npr4TexaBar ueo6xoAr,rM7Te
KOMITeTeHTHOCTT4 3a OUeH_f,BaHe Ha KaHAUAaTr4Te B KOHKypCa.

rlpe4roxeHure qreHoBe Ha HX ca o6csgeuz v rilacyBaHu Ha KC or
18.06.2018 r.

flpularana [pororoJr or 3aceAaHue'ro ua KC.

19.06.2018 r.
lhorgue

P-r.
/aou. A-p H. lirnrueeal



Ilpeurac - r,r3BJreqeHr4 e

or 3aceAaHI4e Ha Kar. @usuKoxr,rMt4,

ilPOTOKOn }lb4

.{nec, 18.06.2018 r. B KareApa @zguroxr4vrr4fl ce npoBeAe KareApen
cbBeT.

flpucrcrnar: AorI. A-p H. [u^a.rena, rpoQ. A-p vr. l4na,os, AorI. A-p M.
CrosHoea, rn. ac. A-p ,.{. flerpoB, ac. BaHraua Korueaa, xr4MHK M. feopri"ru,
xr{MrrK H..(envena.

orcrcrsar: upo0.4n B. [enqeB - B KoMaHAr4poBKa n .ryx6uua, ac. fI.
KtH.resa - e Naafi.ruHcrBo

Kare4perurrr cbBer rporeqe [pr4 cneAHr{r AHeBeH peA:

4. Yqe6nu BbnpocLl
5. KarypoBlr Bbrrpoclr
6. PasHra

IIo r.1..............

llo r.2. AoII. A-p H. ,{nrurueBa BHece npeAnoxeHne 3a rrJreHoBe Ha Hayuno
xypkt, BbB Bpb3Ka C KOHKypC 3a 3aeMaHe Ha aKa.qeMr4qHa AJrbxHocr
",{oqeuroo no o6lacr Ha BLIcue o6pasonauue 4. flpupo4nv HayKpr, MareMarr{Ka
ra un$oprr,rarvtKa, npo$ecuoHuulHo HanpaBJreruue 4.2 XzuuqecKr,r HayKrr, Ha)rqHa
cnerlr4aJrHocr @zsuKoxLtMrr{ (Konora4HaxuMnl ), o6napoABaH n !B, 6poir33l
17.04.2018 r.

3a.rreHoBe Ha Hayr{Horo xypv 6sxa [peAnoxeHLr:

I. cuequan ucru or rIY,,rl.Xrareu4apcru"(BbrperxHu vrenone) :

l. npo0. A.x.H. Bacul Bopzcon .{eruen, o6racr Ha Brrcrue o6pasonanze
4. flpnpo4rua HayKr.r, MareMarr4Ka v ran$opl,rarr,rKa, upoSecuoHaJrHo
HalpaBnesue 4.2 XuMz.recKr4 HayKr.r, Hayr{Ha c[equarrHocr @usuKoxr{Mrrq,

2. npoO. A.x.H. rlnaueH HrEroroe rleuvea, o6rac:r Ha Br4crrre
o6pa":onanue 4. rlpupo4nu HayKr.r, MareMarr,rKa u unsopuarura,
npoQecuoH€ulHo HanpaBnesue 4.2 XuN,rH.{ecKr4 HayKr4, HayqHa cnerlg€rrrHocr
TeoperzuHaxuMr4fl;



4.2 XutvturrecKr4 HayKlr, HayqHa

II. Cnequalrvcrv or Apyrr4

cfler{r4itrlHocr @zsuKoxl4Mkr, ;

HayrrHr4 opraHrr3aquz (nur[rHt4 rrreHone):

AOII. A-p Huua lIarralarpona flIauuena, o6racr Ha Br,rclre o6pasonanze 4.
flpnpo4uv HayKpr, MareMarl,Ixa z rau$opMarr,rKa, npo$ecuoHEurHo HarpaBJreHr{e

3. npo0. A.x.H. ,{nuump Pycen Mexan4xr4eB - I4OHX - BAH, o6racr
Ha Br.rc[re o6pasoBaHr4e 4. IIpupoAHu HayK:a, MareMarvKa u unsopruarzra,
npoQecuoHzlllHo HanpaBneswe 4.2 Xulau.recru HayKra, HayqHa cneq[€LJrHocr
Kunernra u Karurul:;

4. upo$. A-p Aarruera feoprrleBa Kosaqeaa I4oFx - EAH, o6racr na
Br,rcrue o6pa:onanue 4. flpupo4uz Haynkr, MareMarr4Ka v rausopuanara,
npoSecnoHallHo HallpaBnesue 4.2 XuNara.recKkr HayKr{, HayqHa clerlzErnHocr
Xutvtus Ha rBbpAoro rf,no;

5. rpoO. Lrsar flaHafioros I4saHoe - cy, @arcymer no xuyrafl u
Saprvraqur, o6lacr Ha Bl4crre o6pa^:onasue 4. flpnpo4ur4 :nayKkr, MareMarr4Ka r{
ranSoprvrarr4na, upoSecuoH€LIIHo HanpaBnesue 4.2 XzruuqecKr4 HayKr4, :aayqHa
crreqrluurHocr @usuKoxr4Mr,rq ;

6. npo0. A.x.H. Bacul {parouupon Cznaeouon - Cy, @axyl:rer uo
xr{Mr{q u Sapnaaqux, o6lacr Ha BzctIIe o6pasonaHrae 4. Ilpupo4uz HayKr.r,
MareMarl4Ka 14 raHSoprr,rarl4Ka, [po$ecuonanHo HanpaBJreH]re 4.2 XmtuqecKr4
HayKu, Hayrr Ha c rreqlriln Hoc:r An al urvqlaa xilv.r4fl;

7. aoq. flerro Croes llerxoe - Cy, (Darymer ro xlrMu, n Sap1aaqrEx,
o6lacr Ha BIlcIrIe o6pa":onanue 4. flprEpo4nu HayKLr, MareMarr4Ka Lt

nn$oprraauzKa, flpo$ecnona-rrHo HarrpaBJreHrae 4.2 XuvnrrecKr4 HayKLr, HayqHa
cleq[€rJrHocr TeoperuqHa xuMlrf, .

Pesepsa:

AoII. A-p Penu Crorrosa frop4anoea - I4OFX, o6lacr Ha Bracrrre o6pasonaHue
4. Ilpzpo4ura HayKI4, MareMarr4Ka kr ransopuarvrKa) npoSecuoH€urHo
HarrpaBJreHue 4.2 Xuuuqecxu HayKr,r,

xllMl4r.
HayrrHa crrerlr4ilnHocr Heoprauuvna

Bcu.rru lpeAnoxeHr,r qrreHoBe ca c KoM[ereHTHocrr.r 3a KoHKypca.

Kare4peuuxr cbBer eAHHoAyIxHo rrpue HarrpaBeHoro rrpe.qnoxeHr4e 3a
qJreHoBe Ha Hayunoro xypr4.

llpororolvnr:18.06.2018 r.

(Mapua f



.{o.{ercana

na XuuuqecKu Qar<ymer
upu lIY,,fI. Xuneu4apcxlE"

Tyx

AOr(JrAA

or AorI. a-p feopruLlsarros llarponon,
BpVI[,pbKoBo.qHTenKareApa"Xvtvrtt'.tHarexHorotvr',

focuogun [ercan,

Mo[s Aa 6:oItar AorIbJIHeHu xoHopyBaHLrre qacoBe na upofi. A-p Mar4alreH

.{nvrnrpos 3raraHos c oqe 15 qaca JreKrlr4rr (30 vaca Karo yrpaxHeHzx) no

Azcl{I4rlnzHara ,,XuMuuttLI TexHoJIon4Lr" cbc cryAeHTLI 6axanaepu ,r$uoJtor7rfl u

xvrluLrfl'o III rypc, 201712018 yve6na roAIlHa. Jlerqzzre ca rpoBeAeHlr rrpe3 Meceq

AeKeMBpI4 U \IJyapI,, rlopaAu rlpoAEnxureJrHoro orcbcrBLre Ha rurylr'Ipa rro

AIdC\I.,IJIIIHaTa.

Ilpularau [pe[[Ic-I43BJIerIeHI4e or rrporoKoJra Ha KareAp eHufl cbBer.

14.06.2018 r. BpZ[Prroro4ureJr Kare

/aoq.a-



Koregpo "Xul1ur{Ho rexH onoft A"

nPOTOKOfl Ne 116

oT KaTeApeHo cbBel4aHile

l-lpenuc

,[Hec 13.06.2018 ro4. ce cbcros cbBeu{aHtae Ha Kar. XuMyrqxa rexHorroruf,.

l-lpucucreaxa: npos. A-p l-. AHroea, Aol1. A-p r. flarpoHoa, rfl. ac. A-p x.
nerxoea, rfl. ac. A-p U.Kocroea, ac. fi. flHea, xuru. X. CuMeoHoea.

orcucreaxa: Aor-1. A-p M. AHrenoaa-poMoaa - B nflareH ornycK, Aoq. A-p A.
Tox.{ee - B HenrareH ornycK, rfl. ac. n-p o.TeHeea - B ornycr no naafiquHcrBo.

Cueeqauilero npeMuHa npu cflefqHilfl AHeBeH pe4:

m.2. Kadpoeu ebnpocu

Pasrnegano 6e npeg.,,toxeHrero Aa 6u4ar AonbaHeHu xoHopyBaH[Te qacoBe

Ha npo$. 4-p MarganeH ,[unaurpoe 3naraHoB c oule 15 qaca rreKquu (30 vaca raro
ynpaxHeHuR), rouro 6nxa npoaerqeHr cbc cry4eHru 6aranaBph ,,614ofloru9 tA xvqvtfl,,

lll rypc, 201712018 yve6na roAuHa no AucrltanfltaHara ,,Xr4Mr4,.rHr,r rexHororuu" npe3
M. fleKeMBptA vl AHyapn.

9nenoeere Ha KareApeHul cbBer peluuxa Aa ce

cbBer Aa 6ugar AonbnHeHil xoHopyBaHilTe qacoBe

,Qrruurpoa 3naraHoe c oule 30 .{aca Karo ynpaxHeHilfl,

TexHoflorh[" cbc crygeHTh 6axanaepil ,,Eronofvfl n

yve6na ro4uHa.

[lporoxonupan

npeAnoxll xa OarynrerHhf,

Ha npo$. A-p Mar4anen

no ALrcqunfl u Hara,,Xlt tu t4rt ttt4

xttuvt;r" Ill xypc, 20171201A



До Декана 

на Химическия факултет 

ТУК 

 

 

Д О К Л А Д  

от проф. д-р Гинка Антова 

Председател на комисията по атестиране 

към Химическия факултет 

 

Г-н Декан, 

 

Моля да внесете за разглеждане във Факултетен съвет решенията на 

комисията по атестиране относно процедурата по атестиране на следните 

преподаватели: 

1. За доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе комисията по атестиране: 

- предлага положителна оценка за учебната дейност. 

- предлага положителна оценка за научната дейност. 

- предлага положителна оценка за административната дейност. 

- разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили 

положително учебната и педагогическата дейност на доц. Статкова; 

- предлага обща атестационна оценка – положителна. 

 

2. За гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева комисията по атестиране: 

- предлага положителна оценка за учебната дейност; 

- предлага положителна оценка за научната дейност; 

- предлага положителна оценка за административната дейност; 

- разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили 

положително учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Тончева; 

- предлага обща атестационна оценка – положителна. 

 



3. За гл. ас. д-р Огнян Петков Пукалов комисията по атестиране: 

- предлага положителна оценка за учебната дейност; 

- предлага положителна оценка за научната дейност; 

- предлага положителна оценка за административната дейност; 

- разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили 

положително учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Пукалов; 

- предлага обща атестационна оценка – положителна. 

- препоръка: гл. ас. д-р Огнян Пукалов да повиши публикационната 

си активност. 

 

Прилагам: документите на атестираните преподаватели. 

 

 

 

21 юни 2018 год.    Председател на КА: 

(проф. д-р Г. Антова) 




