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l. O6rua u HeopraHHqHa xI'IMl'l, I 'lacr:
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2. O6ua u seopranuqHa prunr II qacr:
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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:  135 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (75 часа) 
 

Извънаудиторно:  225 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, Eкологичен катализ, Приложна колоидна химия, 

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 Обща и неорганична химия I част 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  ппоо  Обща и неорганична химия I част  

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 

8  
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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 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  Обща и неорганична химия I част  

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 

5  
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5. Начини за изразяване на концентрация на разтвори 

Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите 
Начини за изразяване на концентрация на разтворите 
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 
5.  Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 чрез разреждане 
6. Приготвяне на разтвор на солна киселина HCl чрез разреждане 

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 

1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
2. Влияние на температурата върху разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7 
3. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества 

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  

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

2. Определяне на моларна маса на въглероден(IV) оксид СО2 
3. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3 

5 

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. Влияние на дисперзитета на реагиращите вещества върху скоростта на 

химичните реакции 

5 
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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 
5. Равновесие в разтвор на адсорбционно съединение 

5 

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. Каталитична редукция на Fe3+ до Fe2+ 
4. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 

H2C2O4 до Mn2+ 
5. Каталитично влияние на водата върху взаимодействието на магнезий с йод  
6. Отрицателна катализа (инхибиране) 

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 

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 
5. Определяне привидната степен на електролитната дисоциация на силни 

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 

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

5 

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 

5 
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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 
3.3. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид при меден анод 
3.4. 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) 

3. Изомерия при координационни съединения. Хидратна изомерия 

5 

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

1. Йоннообменни реакции с участие на координационни съединения 
2. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 

лиганди 
3. Получаване на двуядрени координационни съединения 
4. Изследване на дисоциацията на комплексни йони 
5. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

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 

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 върху анионити 
4. Адсорбция върху въглен из течна фаза 
5. Адсорбция на багрило върху алуминиев(III) хидроксид Al(OH)3 
6.  Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 

5 

Тема ХІV. 
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. Взаимна коагулация между два зола 

5 
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3. Коагулация и седиментация на зол от железен(III) хидроксид 
4. Промяна в цвета на колоидните разтвори 
5. Получаване на лизегангови пръстени 

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. Получаване на колоид от сяра  
3. Установяване на заряда на колоидните частици чрез електрофореза 
4. Установяване на заряда на колоидни частици чрез капиляризиране 
5. Защитно действие на лиофилен колоид 

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. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Александров Обща химия 
Пловдивско 
университетско 
издателство 1998 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

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

2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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, 

Химия Юрайт 2014 

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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Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

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  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения са задължителни. Лабораторните занятия 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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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. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, Екологичен катализ, 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 Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 

Лабораторните упражненията 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  ппоо  Обща и неорганична химия I част  

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 

8  
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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 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  Обща и неорганична химия I част  

Тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност 

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  
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Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите 
Начини за изразяване на концентрация на разтворите 
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  

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 

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 
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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 част 
Разтвори 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 електроли 

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

4 

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 
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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 колоид от сяра 
3. Взаимна коагулация между два зола 
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 

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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Автор Заглавие Издателство Година 

А. Александров Обща химия 
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университетско 
издателство 

1998 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

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

2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения са задължителни. Лабораторните занятия 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. 

 
 

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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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))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия с маркетинг (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  
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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 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. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, Екологичен катализ, Битова химия, 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 Обща и неорганична химия I част 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  Обща и неорганична химия I част  

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 

8  
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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 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  Обща и неорганична химия I част  

Тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност 

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  
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Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите 
Начини за изразяване на концентрация на разтворите 
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  

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 

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

4 

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 
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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 колоид от сяра 
3. Взаимна коагулация между два зола 
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 

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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ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Александров Обща химия 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

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

2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения са задължителни. Лабораторните занятия 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. 

 
 

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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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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ККааттееддрраа  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 
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4.2 Химически науки  
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Компютърна химия (редовно обучение) 
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РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 
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І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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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 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. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, Приложна колоидна химия, Екологичен катализ, 

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 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  ІІ  ччаасстт  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност 

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 разтворите 
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  

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 част 
Разтвори 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 

4 
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3. Електролиза 
3.1. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 
3.2. Електролиза на воден разтвор на натриев сулфат Na2SO4 
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 колоид от сяра 
3. Взаимна коагулация между два зола 
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 

4 
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2. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 
3. Защитно действие на лиофилен колоид 
4. Получаване на лизенгангови пръстени 

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. Александров Обща химия 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

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

2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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. 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

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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Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения са задължителни. Лабораторните занятия 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 I част 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

гл. ас. д-р Галя Тончева 
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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. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

История на химията, Номенклатура на неорганичните съединения, Приложна колоидна химия, 

Учебните задачи в обучението по химия, Основни химични понятия в обучението по Човек и природа  
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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  

Координационни съединения  

Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

8  
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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 

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 

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  
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Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите 
Начини за изразяване на концентрация на разтворите 
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  

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 

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

4 

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 
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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 колоид от сяра 
3. Взаимна коагулация между два зола 
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 

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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ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Александров Обща химия 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

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

2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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  

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 
занятия 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. 

 
 

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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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  

Учител по предмета „Човекът и природата“ (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  

8 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

гл. ас. д-р Галя Тончева 
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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. 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. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  75 ч. 

 Лекции (45 часа)  

 Лабораторни упражнения (30 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, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 

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 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 
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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. 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. 

4  

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.  

2  

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. 

3  

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. 

8  

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. 

4  

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

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

2 

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 3 
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Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично 

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

Дисперсни системи 

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

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

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

налягане.  

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

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

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

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

Буферни разтвори. Неутрализация. 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. 

12 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 45  

  

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 

 

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  

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 

3  

Тема ІІ. 
Приготвяне на разтвори 

1. Начини за изразяване на концентрация на разтворите 
2. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%) 
3. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се 
използва кристалохидрат 
4. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с моларна концентрация, като се използва 
кристалохидрат 

3 

Тема ІIІ. 
Разтворимост на веществата 

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

3 
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Тема ІV. Реакции между водни разтвори на електролити 
1. Химични реакции, при които се получава утайка – AgCl, CaCO3 и BaSО4 
2. Химични реакции, при които се получава газ – CO2, NH3 и H2S 
3. Химични реакции, при които се получава слабия електролит Н2О –
неутрализация на натриева основа със солна киселина 

3 

Тема V. Окислително-редукционни процеси. Електролиза 
1. Ред на относителната активност на металите 

1.1. Взаимодействие на метали със солна киселина  
1.2. Взаимодействие на метали с разтвори на соли 

2. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl 

3 

Тема VI. Електролитна дисоциация 
1. Електропроводимост на твърди и на стопени соли 
2. Електропроводимост на разтвори на вещества 
3. Движение на йони в разтвор на електролит 

3 

Тема VII. Водороден показател. 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 слаба основа 

3 

Тема VIII. 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 

3 

Тема IX. Химично равновесие 
1. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху 
химичното равновесие 
2. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие. 
Равновесие във водна среда 
3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху 
химичното равновесие 

3 

Тема Х. Катализа 
1. Хомогенно-каталитичен процес 
2. Хетерогенно-каталитичен процес 
3. Автокатализа. Редукция на калиев перманганат KMnO4 с оксалова киселина 
H2C2O4 до Mn2+ 

3 

Общ брой часове: 30 

 

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. Александров Обща химия 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 
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А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

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

2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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. 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 

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

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения са задължителни. Лабораторните занятия 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 
практическата работа, 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. 

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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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  

гл. ас. д-р Галя Тончева 
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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. 

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. 



3 

 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 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  

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 

8  
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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  

  

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 

 

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  
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Тема ІІ.  
Решаване на задачи 
Концентрация на разтворите 
Начини за изразяване на концентрация на разтворите 
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  

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 

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 
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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 част 
Разтвори 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 
3.3 Никелиране (отлагане на никел Ni върху мед Cu) 

4 

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 
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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 колоид от сяра 
3. Взаимна коагулация между два зола 
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 

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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2006 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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  

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 
Лабораторните упражнения са задължителни. Лабораторните занятия 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. 

 
 
 

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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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))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Медицинска химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия II част 

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 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:  210 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. 

 

 

 



3 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химия на координационните съединения, Биологичноактивни координационни съединения, 

Eлектрохимични методи за анализ, Биокатализ и биолектрохимия, Екология и опазване на околната 

среда 

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  Обща и неорганична химия II част  

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. 

 6 
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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. 

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 3 
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Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

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  Обща и неорганична химия II част  

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 
4.1. Окисление на SO3

2‒ до SO4
2‒ 

4.2. 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. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

4 

Тема XІІ.  
Решаване на задачи 

4 
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Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 
10  група на Периодичната система  

1. Химични свойства на никел Ni 
2. Получаване и свойства на никелов(II) дихидроксид 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 
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 

 

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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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
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 

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 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))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия II част 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

IІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

11 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

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:  210 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, Електрохимични методи за анализ, Геохимия и 

минералогия 
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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  Обща и неорганична химия II част  

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) 

8 
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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. 

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) 

3 
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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: 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  Обща и неорганична химия II част  

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 

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  

4  
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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 

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 

неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

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  

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 
4.1. Окисление на SO3

2‒ до SO4
2‒ 

4.2. 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(II) карбонат хексахидрат СоСО3•6H2O 
4. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

4 

Тема XІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 

4 
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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 
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 

 

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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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 

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. 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 

  

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 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. 
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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. 

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))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия с маркетинг (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия II част 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

IІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

10 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Ваня Лекова 

 



2 

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, Електрохимични методи за анализ, Геохимия и 

минералогия, Химическа промишленост на България, Софтуерно програмиране в химията, Химическа 

информатика, Компютърни мрежи и интернет, Компютърна квалиметрия 
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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  Обща и неорганична химия II част  

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) 

8 
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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. 

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) 

3 
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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: 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  Обща и неорганична химия II част  

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 наПериодичната 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 

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  

4  
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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 

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 

неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

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  

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. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

4 

Тема XІІ.  
Решаване на задачи 
Изчисления по химични уравнения 
Експериментална част 

4 
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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 
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 

 

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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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 

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. 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 

  

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 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. 
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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. 

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))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Компютърна химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Обща и неорганична химия  IIчаст 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

IІ 

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 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. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химия на координационните съединения, Електрохимични методи за анализ, Методи за разделяне и 

концентриране в химичния анализ, Софтуерно програмиране в химията, Компютърна квалиметрия, 

Геохимия и минералогия 

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. 

 6 
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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. 

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 
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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. 

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  

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. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

4 

Тема XІІ.  
Решаване на задачи 

4 
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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 
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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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
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 

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 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 
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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 ІI част 

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  

гл. ас. д-р Галя Тончева 
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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 и минералогия, Химия на координационните съединения, Екологичен катализ, Екологично 

образование в процеса на обучението по химия, Обяснението в обучението по химия, Учебни задачи 

по химия в СОУ, Методология и методи на педагогическите изследвания в обучението по химия 

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. 

 4 
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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 

11 група на периодичната система 2 
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Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

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. 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. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

4 

Тема XІІ.  
Решаване на задачи 

4 
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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 
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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

В.Лекова, К.Гавазов, 
А.Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

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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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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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 
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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. 

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 извършват изчисления по химични уравнения; 
 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  75 ч. 

 Лекции (45 часа)  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 

Извънаудиторно:  135 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. 

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 
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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) 

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. 

5 
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Приложение. 

17 група на периодичната система 

Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

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) 

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 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООббщщаа  ии  ннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  IIII  ччаасстт    

Тема часове 

Тема І.   
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 

3 

Тема ІI. 
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) 

3 

Тема ІII.   
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 

3  

Тема IV.  
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 

3 

Тема V. 
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– 

3  

Тема VI.  
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 

3 
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4. Редукционни свойства на Fe(II)  
5. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)3 

6. Окислителни свойства на Fe(III) 

Тема VII. 
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. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

3 

Тема VIII.  
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 

3 

Тема IX.  
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 

3 

Тема Х.  
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 

3 

Общ брой часове: 30 

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. 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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

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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Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

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 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 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компонент 1) е Отличен 6, получават крайна оценка по 
дисциплината Отличен 6.  

Оценката по Обща и неорганична химия II 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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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. 

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. 
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 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) 

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) 

5 
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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. 

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) 

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  
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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 

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) 

4  
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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 

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 

неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

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  

1. Редукция на съединенията на ванадий V с насцентен водород Н 

4  
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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) 

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. Получаване на калиев тетратиоцианидокобалтат(II) K2[Co(SCN)4] 

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 

4 
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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 

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 

И. Дуков 
Неорганична химия 
Химия на елементите 

Ес принт, София 2007 

E. Киркова 
Химия на елементите и техните 
съединения 

УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2013 

И. Костова Обща и неорганична химия 
„СОФТРЕЙД“ 
София 

2016 

В.Лекова, К.Гавазов, 
А.Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

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 

  

  

  

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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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 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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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  

Медицинска химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Бионеорганична химия  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

втора 

ССееммеессттъърр  

ІV 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

6 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Петя Маринова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа  ппоо  ББииооннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя  

Анотация  

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, алкохолдехидрогеназа 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 представи и навици за по-здравословен начин на 
живот. 
 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 
 Лекции (30 часа)  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно: 120 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа 

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали учебните дисциплини по Обща и 

неорганична химия I част, Общо и неорганична химия II част, Клетъчна биология, Аналитична 
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химия, Органична химия – I част, Анатомия и физиология на човека, а като съпътстващи 

курса да изучават Органична химия – II част и Инструментален анализ. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Биологичноактивни координационни съединения, Методи за разделяне и концентриране в 

химичния анализ, Електрохимични методи за анализ, Съвременни хроматографски методи 

за разделяне, Приложение на радиоактивните индикатори, Химическа и фармацевтична 

промишленост на България, Екология и опазване на околната среда 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Компютър и мултимедиен проектор 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

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, въглерод, азот 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, влизаща в състава на редица лекарствени 

препарати. Студентите ще се запознаят със същността, значението и функцията на калиево-

натриевата помпа.  Освен това в лекционния курс ще се обърне внимание на значението на 

хемоглобина и миоглобина за живите организми, както и на биологичната роля на 

микроелемента магнезий, който влиза в структурата на хлорофила. Октаедричният комплекс 

на кобалт(II) с макроцикъл – коринов пръстен, свързан с нуклеотид и диметилбензимидазол 

(цианкобаламин, витамин В12) ще бъде също обект на разглеждане. Ще се проследи 

биологичната роля на микроелементите: бор, алуминий, силиций, селен, никел, мед, цинк, 

флуор, йод, хром, молибден, манган, ванадий. Студентите ще се запознаят с токсичността, 

която притежават някои химични елементи като  живак, кадмий, олово, талий и др. и 

възможностите за лечение. Ще се информират с приложението на някои комплексни 

съединения на Pt(II), Cu(II), Ag(I), Au(I) в медицината като лекарствени препарати 

(цисплатина, оксалиплатина, 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 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. 

 

 



4 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии      

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. Структура и значение на хемоглобина и 
миоглобина за живите организми. Желязодефицитни препарати. 

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 платина, 
мед, сребро, злато (хризотерапия) за борба с туберкулоза, артрит 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  
 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

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. 

 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ББииооннееооррггааннииччннаа  ххииммиияя    

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 и окислителното му действие върху биологични 
материали като зъби, коса и др.  
Опит 2. Получаване на водород  
Опит 3. Определяне на твърдостта на води от различни източници  

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, 
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, 

4 
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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  

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.) 
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) 
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 

2 
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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  
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. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Ирена Костова Обща и неорганична химия „Софттрейд“, София 2016 

Маргарита Бонева Увод в биокоординационната химия 

Университетско 
издателство 
„Епископ 
Константин 
Преславски“ 

2004 

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 
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И. Крушков, И. Ламбев 
Фармакотерапевтичен справочник, 

Шесто основно преработено издание 

Медицинско 
издателство „АРСО“, 
София 

2007 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

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. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

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. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия”, проведено на 08.10.2018 г., бяха обсъдени и единодушно приети следните учебни 

програми: 

 

• Учебна програма по дисциплината „Аналитична химия и инструментални методи 

за анализ ” за бакалавърска специалност „Биоинженерство“, редовно обучение; 

• Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 

в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска програма „Учител по 

химия”, редовно обучение; 

 

 

Моля посочените учебни програми да бъдат внесени за утвърждаване от ФС на ХФ. 

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет и учебните 

програми. 

 

 

10.10.2018 г.                                                             Ръководител КАХКХ 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



     Препис-извлечение  
от заседание на КС  

на катедра “Аналитична химия и КХ” 
     от 08.10.2018 

       
ПРОТОКОЛ № 12 

 
На 08.10.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на 

катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав: 11 
 Присъстват : 9 
 Отсъстват: проф. П. Пенчев (в часове), гл.ас. В. Паскалева (в 
болнични) 
 

 Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Текущи въпроси  

 
По точка 1 от дневния ред бяха разгледани нови учебни 

програми. 
- Учебна програма по дисциплината „Аналитична химия и 
инструментални методи за анализ ” за бакалавърска специалност 
„Биоинженерство“, редовно обучение; 
- Учебна програма по дисциплината „Информационни и 

комуникационни технологии в обучението и работата в дигитална 
среда” за магистърска програма „Учител по химия”, редовно обучение 

Предложенията се обсъдиха и след гласуване бяха приети с 9 
гласа „за”. 

 

 

08.10.2018    Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Цел на курса по Аналитична химия и инструментални методи за анализ 

(АХИМА) е студентите да усвоят основните понятия и методология на химичния анализ в 

метрологичен аспект и ролята му при получаване на данни за химичния състав на 

суровини, материали, производни и отпадни продукти при биотехнологичните 

производства. Представени са общите модели на организацията на дейността на 

изпитателните лаборатории и съвременните изисквания за качество на аналитичните 

резултати (БДС EN ISO 17025:2018). В сбит вид обучаващите се студенти се запознават с 

теоретичните основи на класическите химични методи и част от инструменталните 

методи за количествен анализ. От класическите химични методи за количествен анализ 

основно са разгледани титриметричните, а от инструменталните – спектрометричните 

методи.  

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Как да осъществяват въздействие върху химични равновесни  системи до 

постигане на желаното крайно състояние ( да стимулират изместване на 

равновесието в желаната посока или потискат пречещи странични химични 

реакции). 

 Принципите, възможностите и ограниченията на класическите титриметрични 

методи за анализ 

 Основните аналитични характеристики на съвременните спектрални и 

електрохимични инструментални методи за анализ  

 Как да формулират и поставят аналитичен проблем 

 Да изберат подходящ метод за анализ на конкретен обект.  

 Как да представят, оценяват и съпоставят аналитични данни 

 

 ЩЕ МОГАТ:  

 Да приготвят и стандартизират разтвори с необходимите концентрации, 

изразени в моларност, нормалност или процентно съдържание. 

 Да извършват прости титриметрични анализи на киселини, основи, окислители, 

редуктори и комплексообразуватели 

 Да представят резултатите от измерване, с оценки за съответната точност и 

неопределеност  

 Да извършват спектрофотометрични и потенциометрични анализи 
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ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 75 ч. 

• Лекции (45 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

Извънаудиторно:  135 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Консултации 

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

Студентите трябва да притежават основни умения за  работа в химична 

лаборатория: да познават и работят  с конвенционална лабораторна екипировка – колби, 

цилиндри, нагревателни уреди, центрофуги и ексикатори. Студентите трябва да имат 

обща химична подготовка от средния курс на обучение - обща и неорганична химия: 

химични знаци и свойства на елементите от периодичната система; природа на химичната 

връзка, валентност и степен на окисление; химично равновесие; теория на 

електролитната дисоциация; комплексообразувателни процеси; окислително-

редукционни процеси; строеж на атома, електронни орбитали в атоми и молекули. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Усвоените знания, умения и компетентности ще са необходими за обучението по 

дисциплините: Основи на биотехнологията, Технология на биологично активните 

вещества,  и Технология на лекарствените форми 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Аналитична химия и инструментални методи за анализ включва 

теоретичните основи на равновесия в разтвори,  на които се базират класическите 

титриметрични методи. Разглежда се и въведение в спектроскопията и приложението и в 

инструменталните методи за количествен анализ. Накратко са разгледани основните 

метрологични принципи и концепции при химични и биохимични измервания и анализи. 

Акцент е поставен върху приложението на разглежданите методи при анализ на 

биологични проби и обекти на околната среда. 

Практическите занятия включват решаване на изчислителни задачи и 

експериментална част, в рамките на която студентите разработват индивидуални 

аналитични задачи под методическото ръководство на асистента. Обучаемите усвояват 

необходимите практически умения за извършване на титриметрични анализи.   

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    ААннааллииттииччннаа  ххииммиияя  ии  ииннссттррууммееннттааллннии  ммееттооддии  ззаа  ааннааллиизз    

Тема часа 

І. Предмет на аналитичната химия – обобщена представа за аналитичния процес като 

провокационно-респонсна схема на поведение. Информацията като вид подреденост –

химична информация, касаеща състава и строежа на веществото. Качествен и количествен 

анализ, класически методи и инструментален анализ. Изразяване на концентрацията в 

разтвори и смеси. ПДК на токсични компоненти в биологични и природни обекти. 

6 ч. 
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ІІ. Метрологични основи на аналитичната химия. Осигуряване на метрологична 

проследимост. Организация на дейността на изпитвателните лаборатории - БДС EN ISO 

17025:2006. Представяне на аналитични резултати. Средна стойност и стандартно 

отклонение. Неопределеност, точност и прецизност. 

3 ч. 

ІІІ. Класически методи на аналитичната химия 

1. Химично равновесие - принципи. Закон за действие на масите. Идеални и реални 

системи. Равновесни константи -термодинамични концентрационни, условни.  

3 ч. 

2. Киселинно-основни равновесия. Протолитна теория. Сила на киселини и основи - 

протолитни константи. Автопротолиза на вода. Водороден експонент (рН). Буфери.  

3 ч. 

3. Обемен анализ – титриметрия. Принцип и основни понятия. 

Изисквания към химическата реакция. Стандартни разтвори. Криви на титруване.  

Еквивалентна и крайна точка. Избор на индикатор. 

Киселинно-основно титруване (протонометрия) Стандартни разтвори. Киселинно-основни 

индикатори. Титрувални криви. Предимства, недостатъци и приложение. 

3 ч. 

4. Комплексообразувтелни процеси. Стабилитетни константи. Условия, влияещи върху 

стабилността на комплексите. Хелатни комплекси с биологично значение. 

3 ч 

5. Комплексометрично титруване.Стандартни разтвори. Изисквания към реакцията. Криви 

на титруване. Металохромни индикатори. Аналитично приложение. 

3 ч. 

6. Окислително-редукционни процеси. Електрод и електрохимични клетки. Сила на 

окислители и редуктори. Стандартни и реални редокс потенциали. Уравнение на Нернст. 

Концентрационен потенциал. Мембранен потенциал - биологично значение.  

3 ч. 

7. Редоксиметрия. Изисквания към реакциите. Стандартни разтвори и титрувални криви. 

Перманганометрия и йодометрия - особености и приложение . 

3 ч. 

V. Инструментални методи за анализ 

1. Електрохимични методи. Общи понятия. Потенциометрия. Индикаторни и сравнителни 

електроди. Директна потенциометрия. pН-метрия. 

3 ч. 

2. Оптични методи. Взаимодействие на електромагнитното лъчение с веществото. 

Спектрофотометрия - общи принципи. Качествен и количествен спектофотометричен 

анализ закон на Буге –Ламберт Беер. Приложение за анализ на биологични и клинични 

обекти 

6 ч 

3. Методи на атомната спектрометрия. Атомно-абсорбционна спектрометрия с пламъков и 

електротермичен атомизатор. ICP-OES и ICP-MS. 

6 ч 

Общо: 45 ч. 
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ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І Колоквиум върху раздела класически химически анализ – мокра химия (пасивен тест).    

Провежда се през 8-та седмица от семестъра  

ІІ Колоквиум върху раздела от инструментален анализ (пасивен тест). 

 Провежда се през 13-та седмица от семестъра  

 

Води се папка със списък на студентите и отчитане на присъствие на лекции и 

упражнения. В началото на всяка лекция и упражнение се провежда събеседване със 

студентите и се нанасят бонуси по 0,1 тдчки за активно участие и усвояване на материала. 

ББ//УУппрраажжннеенниияя    
 

I. Занятие 

1. Правила за работа и мерки за безопасност в лабораторията по аналитична химия 

2. Принцип на качествения и количествен анализ -  класификация, прибори, пособия и 

техника за провеждане на експеримента, работа с аналитична везна. Представяне на 

резултат от анализ, изчисляване на средна стойност и стандартно отклонение. 

3. Изчислителни задачи: Начини за изразяване концентрацията на разтвори: масова част, 

процент, моларност и нормалност. Приготвяне на разтвори чрез разреждане с чист 

разтворител.  

4. Утаечна хартиена  хроматография.  

5. Практическа част 

- самостоятелна аналитична задача: доказване на As3+, Sb3+ и Sn2+ чрез утаечна 

хартиена хроматография. 

- приготвяне на разреден разтвор на солна киселина за титруване 

5 ч. 

II. Занятие  Титриметричен анализ 

1. Принцип на обемния титриметричен анализ и техника за провеждане на 

експеримента.  

2. Ацидиметрия - принцип на метода  

3. Изчислителни задачи: Киселинно-основни равновесия - изчисляване концентрацията 

на Н3О+  и рН в р-ри на силни киселини и основи. Изчисления в обемния анализ. 

Приготвяне и стандартизиране на разтвори при титриметричния анализ. Изчисляване на 

количеството аналит при  директно титруване.  

4. Практическа част 

- стандартизиране на разтвора на НСl с титроустановител - Na2CO3 

- самостоятелна аналитична задача:  

- Определяне % съдържание  на Na2CO3 

5 ч. 

 IІІ. Занятие Редоксиметрия. Перманганометрия 

1.  Изчислителни задачи: Приготвяне и стандартизиране на разтвори за редоксиметрия. 

Изчисляване на m(g) N(eq/L) и % съдържание в перманганометрията. 

2.  Перманганометрия - принцип на метода, условия, особености 

3. Практическа част: 

- стандартизиране на р-ра на KMnO4  с титроустановител - H2С2O4.2H2O   

- самостоятелна аналитична задача: определяне количеството на морова сол 

5 ч. 
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ІV. Занятие - Комплексометрия 

1. Изчислителни задачи: Изчисляване на резултата при  комплексонометричен анализ 

2. Комплексонометрия - принцип на метода, условия, особености. 

3. Практическа част:  

- приготвяне на стандартен разтвор на ЕДТА 

- самостоятелни  аналитични задачи:   определяне на Cu2+ и Mg2+ в разтвори 

- изчисляване на средна стойност и стандартно отклонение при различните 

титриметрични методи за количествен анализ 

5 ч. 

V. Занятие – Молекулна спектрометрия. Спектрофотометрия. Спектрофотометрично 

титруване. 

1. Изчислителни задачи: Калибриране и изчисляване концентрацията на аналита при 

директна спектрофотометрия. Определяне  съдържанието на аналита при 

спектрофотометрично титруване. 

2. Принцип на директна спектрофотометрия 

3. Принцип, особености и приложение на спектрофотометрично титруване  

4. Практическа част:  

самостоятелни аналитични задачи:  

- спектрофотометрично определяне на Cr6+ с дифенилкарбазид    

- спектрофотометрично титруване на Cu2+ с  ПАР 

5 ч. 

VІ. Занятие – Атомна спектрометрия 

1. Пламъково атомно-абсорбционно определяне на обменния Mg в почви. Метод на 

стандартната добавка.  

2. Практическа част 

- анализ на подвижния Mg в почви 

3. Заверка на семестъра 

 5ч. 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

 

Студентите трябва да усвоят теоретичния материал и  изчислителните задачи от темите, 

залегнали в учебната програма. Задачи за самоподготовка се предоставят от асистента до 

5-та седмица на семестъра.  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с оборудване и  реактиви за провеждане на качествен и 

количествен титриметричен анализ, в това число: поточна система за 

дейонизирана вода;  

нагревателни уреди и водни бани; центрофуги; сбирки с реактиви за качествен 

полумикроанализ; реактиви за количествен анализ с клас “химически чисти за 

анализ”  

 Тегловна лаборатория: 4 бр. аналитични везни (с точност до 10-4g) и 1 техн. везна. 

 Препараторна лаборатория, окомплектована със стандартизирани образци за 

индивидуални аналитични задачи за практическите занятия на студентите 

 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за количествен анализ  

 Лаборатория с вентилирана камина за разлагане на проби, снабдена с керамични 

термични плочи и две системи за микровълново-подпомогната киселинна 

минерализация под налягане – CEM и Milestone Ethos ONE .  
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 Апарати за атомна спектрометрия: атомно-абсорбционни апарати Perkin Elmer 

5100 със Зееманова корекция; Perkin Elmer 4000 с пламъков атомизатор;  мас-

спектрометър за изотопен анализ ICP-MS Agilent 7700 и ICP-OES Thermo Scientific iCAP 

6300 Duo. 

 Апарати за електронна спектроскопия във УВ-Вид област:  Perkin Elmer Lambda 15 

UV/Vis и  Lambda 9 Perkin Elmer UV/Vis/NIR, два UV/Vis сканиращи спектрометара 

ONDA. 

 Апарати за вибрационна спектроскопия: ИЧ спектрометър Perkin Elmer 1750 FT-IR, 

както и най-съвременните апарати във вибрационната спектроскопия VERTEX 70 FT-IR и 

Раман спектрометър RAM II на Bruker Optics плюс микроскоп RamanScope. 

 Представки за пълно вътрешно отражение ATR accessory MIRacleTM (ZnSe crystal, 

PIKE Technologies, Inc) и за дифузно отражение Diffuse Reflection Accessory Praying 

MantisTM (Harrick Scientific Products, Inc.). 

 На разположение на студентите са 6 бр. компютърни системи и офис софтуер за 

обработка на аналитичната информация и изготвяне на анализни протоколи. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

В.Кметов 
Свитък лекционен курс - MS PowerPoint - разпечатка и 

електронна версия 
2018 

Р. Борисова Основи на химичния анализ Водолей 2009 

R. Kellner et al., 
Analytical Chemistry: A Modern 

Approach to Analytical Science, 2nd ed 

John Wiley & 

Sons 
2004 

Хр.Малакова 
 Помагало по аналитична химия I и II 

част, 
Изд.ПУ 2002 

Футеков Л., Пенчев П., Теория на експеримента Изд.ПУ 1998 

Г.Aндреев. Молекулна Спектроскопия Изд.ПУ 2010 

 

David Harvey 
Modern Analytical Chemistry McGraw Hill 2000 

Г. Кристиан,  Аналитическая химия в двух томах Москва, БИНОМ 2012 

  

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Курсът е разработен като мултимедийни презентации от 15 модула всеки по два 

часа, за всяка учебна седмица. Предварително студентите имат възможност да копират 

свитъка със слайдовете от лекциите или да го свалят като  Acrobat – pdf файл от интернет. 

http://web.uni-plovdiv.bg/kmetov/Education/EDU-BG.htm 

Обучаемите се поощряват също да изготвят и да представят презентационни 

материали, като за това им се записват „бонуси” – по 0,1, които се прибавят към крайната 

оценка.  

 Упражненията по ИМХ  са по 5  часа през седмица. Те са задължителни за 

посещение и включат демонстрационни  анализи и обсъждане на методите със 

студентите. При необходимост студентите доработват извънаудиторно получените данни 

и търсят консултация с лектора на курса и асистентите, водещи упражненията.  
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ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума под формата на 

комбиниран – пасивен и активен тест. По време на лекции и упражнения се провежда 

текущ контрол целящ да се провери степента на усвояване на преподавания учебен 

материал през семестъра. По време на текущия контрол, обучаемите получават бонуси за 

активност. 

След приключване на обучението и заверка за отработени упражнения, студентите 

полагат писмен изпит с тест и изчислителни задачи. Крайната оценка по дисциплината се 

формира с отчитане на оценките от изпита, двата колоквиума и натрупаните бонуси от 

текущия контрол по време на семестъра.  

Студентите имат право на възражение за резултатите от писмените си работи, 

както и да се откажат от поставената оценка.  

Всички писмени тестове се съхраняват в продължение на 2 години от датата на 

провеждане. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

(Където е възможно, на студентите се дава информация за утвърдената терминология и 
на английски език) 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Веселин Кметов....................... 
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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  //  ффииллииаалл  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3. Педагогика на обучението по.......... 

ССппееццииааллнноосстт  

„Учител по химия“ (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

  

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

 първа 

ССееммеессттъърр//  ТТррииммеессттъърр  

 I 

ББрроойй  EECCTTSS    ккррееддииттии  

 4 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев, гл. ас. д-р Атанас Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда (ИКТОРДС) е студентите да се запознаят и придобият умения за работа с 

информационни технологии и тяхното ефективно прилагане в процеса на обучение. В курса е 

включен разнообразен материал, който ще създаде широкоспектърни познания и умения у 

студентите-бъдещи учители, полезни при подготовка на учебния материал и представянето му пред 

ученици. Лекционният материал и практическите упражнения ще дадат възможност на студентите да 

придобият теоретични и практически познания и умения за работа с аудио, видео и графична 

информация. Това ще им даде гъвкавост и възможност да разработват образователни компоненти 

целящи по-лесно и нагледно възприемане на представяния учебен материал при различните 

обучителни стратегии и съвременни методични подходи. Също така студентите ще усвоят умения за  

представяне и обработка на химична информация като интегрална част от електронното 

подпомагане на обучението по химия. Ще придобият умения за ефективно търсене на информация в 

бази данни, електронни ресурси по Интернет и работа в разпределена среда. В курса е предвидено 

студентите да се запознаят и работят с една от най-популярните платформи за електронно обучение 

MOODLE, където ще имат възможност да реализират практически придобитите умения по време на 

курса, чрез разработване на разнообразни електронно-образователни ресурси. Знанията, които 

студентите ще получат, ще им помогнат да използват ефективно информационните и 

комуникационни технологии при разработване и представяне на учебно съдържание и ще даде 

предимство на бъдещите учители да бъдат конкурентни в бързо развиващата се технологична среда. 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Какво представляват базите данни и различните информационни източници 

 Принципите за работа с аудио, видео и графична информация 

 Ще познават различни видове файлови формати и принципите за компресия и 

архивиране 

 Начините за компютърно представяне и обработка химична информация  

 как да използват мрежови услуги и web-базирани технологии в образователния процес 

 добрите практики при работа с електронни услуги и мрежови ресурси 

 принципите и методите за създаване на електронни образователни ресурси 

 как да оценяват достоверността на намерената информация 
 ЩЕ МОГАТ:  

 Да работят с облачни услуги и системи за управление на съдържанието 

 да обработват аудио и видео информация 

 да обработват векторни и растерни графични изображения 

 да създават мултимедийно съдържание 

 да работят със специализирани софтуерни системи за представяне на химична 

информация  

 да извършват различни видове търсене на информация в химични бази данни 

 да създават мултимедийни презентации 

 да работят в среда за създаване на електронни ресурси 

 да създават разнообразни електронни ресурси за обучение 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  120 ч 

• Самостоятелна подготовка (70 ч.) 

• Курсова работа (50 ч.),  

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на начално ниво; 

 Студентите трябва да имат обща компютърна грамотност. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по ИКТОРДС включва задълбочено разглеждане на информационните технологии, 

бази данни, информационни източници и облачни услуги, както и системите за управление на 

съдържанието. Включени са различни методи за обработка на различни типове информация – аудио, 

видео и графики. Обърнато е специално внимание за начините на представяне и обработка на 

химичната информация, както и извършването на различни видове търсене в химични бази данни. 

Засегнати се въпроси за сигурността и добрите практики при работа с електронни и мрежови 

ресурси. Разгледана е платформата Moodle с предлаганите от нея образователни елементи като 

създаване на различни активности, създаване и оценяване на тестове, създаване на урок, форум 

речник, присъствен списък  и други. 

Практическите занятия включват създаване и обработка на различни по характер 

компоненти, които да бъдат използвани в процеса на обучение. Също така е планирано студентите 

да създадат електронен курс съдържащ различни елементи за обучение и представяне на 

информация. Студентите ще имат възможност да направят електронен тест и да зададат параметрите 

за автоматично оценяване. С цел създаване на умения за извършване на оценяване е предвидено 

всеки студент да оцени представения разработен курс от негови колеги. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    

Тема часове 

1. Въведение в информационните технологии. Бази данни, информационни източници, 

облачни услуги. Системи за управление на съдържанието (CMS) 
3 

2. Работа с аудио, видео и графична информация. Файлови формати - компресия и 

архивиране 
3 

3. Представяне, обработка и визуализация на научни данни и химична информация. 3 

4. Представяне на учебно съдържание чрез мултимейдийна презентация. 3 
5. Използване на мрежови услуги за обучението. Web-базирани технологии. Сигурност и 

добри практики при работа с електронни и мрежови ресурси. 
3 

6. Електронни образователни среди (LMS). Сравнителни характеристики на технологиите и 

продуктите. 
3 

7. Платформа Moodle: обхват, видове дейности, инструменти, ресусри и активности. 4 

8. Платформа Moodle: видове тестове, типове въпроси, алгоритми за оценяване, скали, 

тежести. Групиране и оценяване на обучаемите. 
4 
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9. Навигация и семантично търсене: външни образователни ресурси и портали.  Оценяване 

достоверността на намерената информация (методи за сравнение и анализ). 
4 

Общ брой часове 30 

Форми на текущ контрол:  

І Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 

 
 

ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест) 

 
 

Б/ Упражнения  

1. Работа с  облачни услуги и ресурси (google drive). 2 

2. Работа със системи за управление на съдържанието (CMS) 2 

3. Обработка на аудио информация. 2 

4. Обработка на графични изображения и цифрова фотография. Работа с векторна и растерна 

графика. 
2 

5. Редактиране на видео информация. 2 

6. Прихващане на екранно съдържание. Създаване на мултимедийно съдържание. 2 

7. Молекулни редактори, 2D, 3D структури, анимация (4D), химични бази данни, 

Визуализация на химична информация. Представяне на химични съединения, химични 

реакции и техните свойства. Методи и софтуери за молекулно моделиране. 

3 

8. Интерактивни методи за обучение и представяне на информация. Работа с електронни 

дъски. 
2 

9. Създаване на презентации с MS PowerPoint. 1 

10. Работа с платформата Moodle. Настройки на курс. Филтри. Импорт и експорт на данни. 

Методи на записване на потребители. Логове и статистики. 
3 

11. Работа с платформата Moodle. Добавяне на ресурси: книга, страница, файлове и други. 

Добавяне на активности: бази данни, самостоятелна работа, анкета, присъствен лист, речник, 

урок и форум. 

3 

12. Работа с платформата Moodle. Създаване и конфигуриране на тест. Банка с въпроси. 

Видове въпроси. 
3 

13. Работа с платформата Moodle. Оценяване: настройка, скали, тежести на елементите от 

оценката и допълнително конфигуриране. 
3 

Общ брой часове 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща създаване на електронен курс от 

училищното съдържание. В електронния курс трябва да бъдат реализирани разнообразни елементи 

от електронното обучение.  
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 

 Компютърни системи 

o  7 хардуерни сървъра включващи общо: 72 компютърни ядра (CPUs), 400 GB 

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

o 4 компютърни зали с общо 39 работни места, свързани в обща вътрешна 

мрежа и със сървъри, в които са разположени базите от данни и осигуряват 

връзката с INTERNET 

o ОС Windows и МS Office 

o Виртуални машини на Линукс 

 Ресурси и набор от IT услуги, предлагани от CART-lab, с които се дава възможност на 

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

o C.drive - услуга за съхранение и споделяне на файлове; 

o C.mail – електронна поща; 

o C.eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от 

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

o C.portals е система базирана на платформата Liferay  и се използва за изграждане на 

многофункционални web сайтове;  

o C.students (students.uni-plovdiv.net) е система за създаване и управление на учебни 

курсове и е базирана на платформата moodle. Използва се активно от преподаватели, 

докторанти и студенти;  

o C.wiki е електронна енциклопедия подобно на Уикипедия, която се използва за 

учебни и научни цели. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Susan Smith Nash 
Moodle 3.x Teaching Techniques, 3-то 

издание 
Packt Publishing 2017 

Пол МакФедрис Моят Office 2016 ЗеСТ Прес 2017 

Уолъс Уонг Microsoft Office 2013 For Dummies АлексСофт 2014 

A. Leach, V. Gillet An Introduction To Chemoinformatics Springer 2007 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни 

презентации, разработени на Powerpoint, демонстрации на технологични и софтуерни 

решения. Копие от лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. 

Целта на демонстрациите е да се онагледи преподаваната материя, да се подпомогне 

възприемането на преподаваните концепции и да се стимулират студентите самостоятелно 

да търсят и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 



6 

Упражненията се провеждат в компютърните зали на факултета. Всеки студент работи 

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

задачи под формата на тест или курсови проекти са достъпни в системата C.students 

(https://students.uni-plovdiv.net). Там се поддържа и постоянна връзка между преподавателя 

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума  под формата на активен тест. 

Текущият контрол  има за цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал 

през семестъра. Оценява се и самостоятелната работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит- пасивен тест, включващ всички теми от учебната програма 

и решаване на една практическа задача.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ контрол, 

резултати от самостоятелна курсова работа и резултати от крайния тестови изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на І колоквиум + 30% от оценката на ІІ колоквиум + 10% от оценката на курсовата 

работа + 30% от оценката от семестриалния тест. 

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, курсови работи и изпитни тестове) се 

съхраняват в раките на  1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввииллии  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Николай Кочев,  

гл.ас. д-р Атанас Терзийски, 

гл.ас д-р Огнян Пукалов, 

гл.ас. д-р Веселина Паскалева 
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AOK.IIAA

Or4oq.4-p Hraua AhMqeBa, p-n Kar. @ugnxoxunua

Yeaxaen h r-x .QexaH,

MorR Aa BHecere BbB OC ua XO sa o6ctx4aHe x yrB-bpxAaBaHe ua yve6nara nporpaMa
no xoror4AHa X-AMAA 3a cryAeHTH or cneqha.nHocr EloruxeHepcreo (npoQecuoHaaxo
HanpaBreHxe 5.11. SNorexso nornnl c xopapxyM 45/0/30. cu4.upxaxrero xa yve6uara
nporpaMa e o6ct4exo h nphero Ha xareApeH crBer.

nphnaraM nporoKon or 3aceAaHhero Ha xar. O

P-,rl KareApa:

22.70.2078 r.



llpenuc - r.r3Bireqear4e

or 3aceAaHr{e Ha Kar. @usuroxuN4u.f,

IIPOTOKO,TI Ns7

[uec, 16.10.2018 r. s KareApa @aguxoxgN,ruq ce [poBeAe Kare4pen
cbBeT.

flpl.rcrcraa'r: AorI. A-p H. ,(nrravena, npoQ.an B. .(eluen, [po0.A_p
V.Ilaauor', AorI. A-p M.Croxnona, rur. ac. A_p !. flerpor, ac. Banuna Kolvena,
xurrllrr M. feoprzeua, xnuux H. lenvena.

Orcrcrsa: ac. fI. Krnqesa _ n rr,rafi.{uHcrso.

Karegpenzar c6Ber flporetre rrp cJreAHr4, AHeBeH peA:

1. Yqe6ur.r Bbrrpocr

flo r. I . 6eure o6crgena y.re6na nporpaMa no Konou4na xptMvte. 3a
c[erlr]r.urHocr,,Euo[uxeuepc.rno., ( flpo(pecr.rouanHo HanpaBJreHr.re 5.11.
Euorexuoaoruu).

Cne,q o6ctxAaHero r.r HanpaBeHr4Te [peAJroxexr.ur 6erue npr,rer
eAr,ruoAyrrrHo oKorrrrareJreH Bapr.rarT na yre6ua.ra [porpaMa no Kolorgna
xr,rMrrs 3a cnequaJrHocr,,Ezounxeuepcrro...

tFZ
flporoxonvux I 4

( M. feoprueaa) ()

16.10.2018 r.
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KareApa

IlpoQecroxanno HanpaBreHre
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Hamrexoaaxre Ha rypca
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Yt{EEHA NPOTPAMA

x14MHr{ECKh

Ougrxoxrnnus

5.11. Suorexxoaorrr

SnoxHxeHepcreo (pe4oaxo o6yvexre)

ONTCAHhE



frcflrnlmapa

fi. ac. A-p AAMur"bp nerpoB

!\c6u perynrcrr ra xIFa

Axotaurn

l-{eara na Kypca no KononAHA xr4Mhfr za aygearu or cneqharHocr,,Erorxxexepcreo,. e
4a 6t4ar 3ano3Harh c ocHoBHa4Te npl.1Ht-lxnx u $yu4arueurarHr4 3aBxq.iMocrH Ha KonoxAHara
x14Mh8, XaKrO t4 HAKOU OCHOBHT4 nprnox{eHhfl Ha Koro}rAHxre crcreM}4 e 6rorexnoaornnre,
$aprvrarqnara .4 MeAxqrHara. B xypca no KonouAHA xuMnfr ce o6cux4ar xaacugrxaqxx xa
AucnepcHxre chcfeMu, MeroA[ 3a nonyqaBaHe h npequcrBaHe, qacr,4qKoB]4 ceoicrsa (Spaynoao
4arxeure, 4u$y3xF, ocMo3a, ceAxMeHTaqhfl, paace sate xa ceeratxara), peonorxqHx caoicrea,
eneKTpxqHx ceo craa, noBbpxHocrHo - aKT!,rBHlr seulecrBa (flAB), cra6raxocr Ha KorohAHxre
Arcnepcnu, MeToAx 3a onpeAensHe Ha pa3MephTe Ha KonohAHxTe r{acT[t-lh, eMyncxx, neHx,
cycneH3y!4, aepo3orh. Paamex4ar ce r HflKol4 e$exruatt MeroAy 3a npr4roxeHxero Ha

eMyncH[Te x MhKpoeMynclrre g 6rorexxo norAure r caoicraara Ha HaHopa3MepH]4 crcreMh B
peaaxr o6exrr, xaro 6xoxoao[An u Ap. l'locoqexa e Bpb3Kara MexAy xhMxqH],rl cbcraB h
crpyKrypa h cgoicrgara Ha KoroxAHa-AxcnepcHara crcreMa.

Kypcur e oHarneAeH c onpeAeneH 6pofi npxr,repr, $urypu u AxarpaMr Karo ca B3e,
npeABxA Hr4BOrO Ha noAroroBKa r xeo6xo4rt\arre npeABapxrenHh no3HaHhf or ocHoBHlrfl Kypc
no aHarxr,l'{Ha xnMuA A }rHCTpyMeHTarHu MeIo.AA 3a aHaru3 n $nsuxa (or cpe4nr,rn kypc Ha
o6yveune).

Temlre rtraar MexAyAxcqxnrhHeH xapaxTep, Karo AxarpaMHo -AnrrcrparuaHtlT noAxoA e
ocHoBHo cpeAcrBo a o6cux4auero.

KoMnereHuxt{

Ycneuxo 3aBbprlxrxre o6yvexlero no ra3x Ahct-lr4nnuHa:
l. llte zxaam:

F ocHoaHr4re xnacnsuxatlnn Ha KoroxAHt4Te cticreMr,t;
) nonnrrR 3a HaHoqacrhtlh, HaHorert4, 6rocycneHart, MrKpoeMynchr,U
F crpoexa Ha KorolAHo-AxcnepcHi4Te cacreMut
! ocsogHure MeroAr.i 3a nonyqaBaHe, npeqxcrBaHe x KoHqeHTp[paHe Ha KonouAHo-

A14CnepcHhTe cucreuu;
F onruqxrre x peonorhqH[ ceoficrsa Ha KorohAH]4Te c]rcreMr4 u Haqr4Hr4Te 3a rflxHoro

x3cneABaHe;
F 4a o6ncxnaar Ko,nhqecraeHoro Brl4f,Hhe Ha ocHoBHi4 $axropx (xotqexrpaqrn xa

BeqecrBara; reMneparypa; npxcbcrBxe Ha nAB, pH, eaexrpoarrra ra gp.) erpxy
ycro vueocrra u cta6naaoqta Ha KoroxAHxre cAcreMA;

} ocxognu cao craa Karo gnsyzua, ocMo3a, Roarynaq!4f,, ceAuMeHraLlxr,
mrqeaoo6paeyaaxe, coarc6rana a\nA A Ap.;

F crpoex I caoficrga xa l-lAB, ruexaxrauan Ha neuoo6pa3yBaHe;
F npxaoxetue xa flAB, Karo AerepreHTt B pa3nllnn rex+oilornn, Qapmaqrnra u Ap. u

MexaHr43Ma Ha T3MhBHOTO ran Aeficrare. [4e ce no3HaBa Bpb3Kara csoficraa -
nphroxeHhe;

! ruero4n 3a onpeAenf,He pa3Mepa Ha KorohAHhre qacrnllr;
! xnxou ocHoBHH npxnoxeHxfl Ha (onoxAHo-Ar4cnepcHhre o4creMrr e 6uorexxoaou,le,

MeAxqhHara n Qapr,aarqrnra.



ll${xx lta npero.FraHc

AyAnropHo: 75 qaca

. ,nexqr4H - 45 ,.{aca

o YnpaxHeH,4f, - 30 qaca

ll3BbHayAlrropHo: 135 qaca
r Cannoctogten ga noArorosKa
. HoHcynraquu

llpqgprprrear,n xiilcxr.ilil.r (rrraxrr r y&Hrn o rpelgq$.orc oSyrrerrc,l

Cry4exrrre rpn6ea 4a r4Mar ocHoBHr4 no3HaHr4n or Kypca no: AnonumuqHo xu^ara u
uHcmpyMeHmonHu nemodu go anoaue.

Cry4exrure rpa6ea ga tuaar ufunx Aa Morar:

Aa 
'4Mar 

ocHoBHx 3HaHhf, 3a xl4Ml4tlHo paBHoBecre, pa'HoBecHa KoHcraHTa, Kr4ce.[hHHo-
ocHoBHr.r paoHoBecxn, TAlpUMerpAA, ot(l4c,nrrerHo _ peAyxqxoHHx npoqecN, o6qvr
npxHqrnt.t xa cnexrpoQoroMerphnra, 4a paa6upar $u3,1qHxfl cMt4cb, Ha Be.nt4qrHhre;
Aa yMef,r Aa npeAcraBflT AaHHx B ra6ah,{ex r rpa$rvex sAA, Aa ru alant3upar n Aa
npaBf,T 143BOA14;

Aa Morar 4a pa6ornr c ocHoBHt4 cbBpeMeHHh aa6oparopxr,l anaparh, Aa ca ycBoxnr
ocHoBHh aa6oparoptr,r rexHr4Kh xaro: Te eHe Ha aHa,nr4TyqHa Be3Ha, ThrpyBaHe,
npuroTBf,He Ha pa3TBOph C TOqHa KOHqeHrpaqxR, ocHoBHITe MeTOAr 3a KOryqecTBeH
aHarh3.

npenopbqaHx ra6xpaemr nporpaMHr.r xoMnoHeHu

Texxrrcqro oer.yprana xa o6y€xxcro

) yve6xa aa6oparoprn, o6opy4aaHa c ueo6xo4r,tmara aa6oparopxa crb(raphf,, repMocrarx,
cnexrpoSoromerpr, BhcKo3rMerbp, pe$paxroruerpu, norf,pxMerbp, KoHAyKroMerpr,
('araqHl'l MauJhHll, anaparypa 3a KpxocKonc*h x3MepBaHhf, r onpeAennHe Ha noBbpxHocrHo
HanpexeHHe, aHa,'uTa4g*U h TexHhqecK, Be3Hh, XpoHoMeTpr4; noToqHa crcTeMa 3a
4e oxraupaxa BoAa, Aecr[rarop;

F Aee xayvxr,r aa6oparopur,r, o6opy4eaxra c pH-ruerpr, cnexrpo$oroaaerpra (Vis ra UV-Vis
o6nactu), ra30B xpoMarorpaQ, eaexrpoxl,rwrl,tqHa anaparypa;

F myarrrvre4uR,.ltanron.

Ctlppxaxre xa rypea

O6y,.rexrero no Al4cqhnnHHara KO,fl OI4AHA Xl4 M 14fl exatoqsa :

L ,flexqtonex xypc. B aexquoHHx, Kypc ce pa3rrexAar reMure: Ronongu _ ocHoBHr4
noHarhn u xnacu$uxa1uu; Crpoex Ha xonorAHara qacrxqa; KhHerhr{Hr4 h
eneKTpol(xHerxq nu ceoficraa; onrh,lHra ceoficrsa Ha KonoxAHo-Ar.rcnepcHr4re cxcreMr,r,
pa:ceiaaxe Ha cBer.nhHara; CeAr4MeHTaLlhfl h ceAlMeHTaqxoHeH araar:; paoet
e.nexTpxqeH clofi; Muqeaoo6pasyeaue; ycrofiqlraocr Ha KonoxAHrre Ahcnepclt4;
Peoaoruqsr cao crsa; npeqhcrBaHe h KoHqeHrphpaHe Ha xoroxAtr; flpaxoae t.t

'/

.,



oMoKpFHe; Mero4r 3a onpeAenflHe pa3Mepxre Ha qacrhr.lhre; ocHoBHx nphnoxeHr4n Ha
konotaAHo - At4cnepcHt,lre chcreMh a 6rorexHo.rorrt4Te, MeAuLlHHara l,t Sapruaqrnra.! ,fla6oparopuh ynpaxHeHhs. ,/.la6oparopnrare ynpaxHeHhn ca parpa6oreHx Bbpxy
x3yqaBaHhf, reoperxqeH Marepxar. no eperue Ha ynpaxHeHxnra cryAeHr[Te npa,tafar
npr406urrre 3HaHH9 3a peuJaBaHe Ha npaHThqHX npo6aenr. Ha aa60paropHrre
ynpaxHeHxf cryAeHTxre ce 3ano3HaBar c HrKol4 Qusuxoxrut,l ul,t MeroAx u
xHcTpyMeHTanHA rexHVRU.

Tenomurlxo cbdbpriarHue Ho ytlednama ducqunnuxa

Aplexqrr

Teuo:

1. npeAMer Ha xororAHa?a xrMrr, ocHoBHr noHnrrn. Xaacuerxaqrn Ha Ko4or,tAHt4Te crcreMr.
Oco6exocru Ha KoroxAHoro cbcroiHre. noayrraeaxeta npeqrcrBaHe Ha HoroxAHx paareopr. (3
vaca)

2, Xtuerrqxr caoicrsa Ha xonoxAHu Axcnepcxx. ffneytun Ha xorroxAHx pa3Tsopr.
Ocaaottqxo Harf,raHe: MetoA, 3a x3MepBaHe. O6parxa ocMo3a. (3 uaca)
3. Peoaorrqxu caoicraa Ha Koro,AHx Arcnepcru. HEToHoB, ,, HeHpyoHo', ct4creMti.
<Dyxxqtn Ha Bxcl(o3rrera. TxKcorponxf, r,r crpyrrypoo6paryeaxe. (3 vaca)
4, Ce4rmexraqrr, ceAll,eHraqxoHHo paBHoaecxe, ceAxMeHraqxoHeH aHar,,3. (3 vaca)
5. On?,rqHx csoicraa - laxox xa peaefi, yr?paMrxpoct{o nna, ryplnryumerprn. (3 raca)
5. Eaerrpt.rrr ceoicrea Ha KororAHx Axcnepclrx. ABoeH ereKTpxqeH caof,. Crpoex xa
KororAHrre '{acrtqr. (3 raca}
7. EreKTpoxxHerlt!.tH1,l nBreHrr. A3era - noreHqraa. EaexrpoocMo3a, erexrpoeopeaa,
ereKrpoAxarr3a, (3 vaca)

8. floaupxxocrxo - aKTraHh Bel4ecrBa (nAB). K,acxOxKaqrc, crpoex. Mtqeaoo6paryeaxe r
co aa6u anza4un. (3,raca)

9. cra6rnxocr xa aroQo6xr,r u ano$nneu xororAx, Kr,rHerr*a Ha Koarynaqxf,ya. (3 vaca)
10. Ilexu - o6pa3yoaHe, crpyxrypa x BxAoBe. Cra6taxocr xa neHrre: eaxropu, MeroAx 3a
onpeAerf,He. Pa3pyuaBaHe Ha neHure. (3 vaca)
11. E,yrcnn - MeroA, 3a noryqa'aHe, BxAoBe, Enayararopu: xr4po$raxo _ aunoeuaex
6aaaxc. Crpoex, ocHoBHr ceoicraa r cra6laxocr xa e'yrcxrre, npnroxeHrf,. (3,raca)
12. cycnexerr - cpaaHeH,,e Ha cycneH3,rxre c KoroxAHr{Te ArcnepcHx .,rcreMr. <Daoxyauparr
r Ae$aoxyarpaHs r{acf}rqx; creneH Ha Qaoxyaaqr,rn. nonyqaBaHe xa cra6rarr cycneH3Hx,
(3 vaca)

13. Aepo3orlr - BlrAoae, MeToAx 3a noryr{aBaHe, KtrHerrqHr cgoicrsa. KoHAeH3aqr,rr:
ypaBHeHlre xa fir6c - Tomctx. (3 ,raca)

14. flpraoxexr' Ha KororAHr,r ,' HaHoqacrrqr - TepaneBrxqHx npxror(e H,.A. KononA*o
HaHOnpeHOCXTem Ha reKapc?Ba. MlxpoeMyrct n - ocHoBHt npuaoxerrn. .flrnocoMr. (3 vaca)
15, npaxo'e x oMoxpnHe. nprnoxeHt4n Ha npaxoBere BbB MeA,q,l4Hara r eapmaqnnra. (3 vaca)

6/ Cemrxapxr 3aHarxe

06qo:

4



He

a/lh6oprsPrrx yrp.xrrcnffi

TeMa

Ynpaxxexre 1

Terna: OnpegeanHe npara Ha Koaryraqx, Ha 3onx Ha xxApoeo6xr xonorgr
YnpaxHeHxe 2

TeMa: OnpeAernHe Ha xprrHqHara KoHqeH?paqrr xa mnqeaoo6paayBaHe (KKM) BbB BoAHx
pa3rBoplr Ha nAB

Ynpaxxexne 3

TeMa: l.l3creABaxe ycroivraoctra xa nexn

YnpaxHeH{e 4

Tema: Onpe4ennxe cra6raxocrra Ha nnHa or BrcoxoarxoxolHtr Hanxrxr,t

qacoBe

4

4

Ynpaxxexre S 4

TeMa: EreKrpoQoperrqHo onpeAe,rrHe Ha A3era (() - norexqraa no MeroAa Ha noABrxHa?a
rpaHxqa

YnpaxHeHt{e 6 5

TeMa: l,l3y.{aBaHe Ha sBneHrero HenpaBxrHlr peAoBe npx xolohA]to_AlcnepcHx cxcreMx

Ynpaxxexue 7

TeMa: 14HAeKcrpaxe r paor.rxrpaxe Ha npaxoBx pexrrexoan gr$pax?orpaMx

O6uqo: 30

Caaaoctonrea gara noAroroBKa BK,4toqBa :

Srl6alona{m

Aamop
M. Matxoaa, A.
[rprrxoe
R. Mortimer

P. W. Atkins, J. De Paula

M. l-enuQrvrari, O.

KoBaneBx.t, B. lOcrparoa
A. LUeny4xo

C. C. Booqxnfi
E. Xopo3oBa, Cr.

F flo4roroaxa B'bpxy reoperxqHara qacr Ha na6oparopHxre ynpaxHeHxru
F flo4roroaxa 3a u3nlr.

lloznoeue

KonohAHa xtaMh,

Physical Chemistry, 3-rd Edition

Physical Chemistry for the Life Sciences

Kor,.rohAHaf, xt4Mr,tg

Konor4xa xralrr
Kypc xonnor4Hoi xr.trvrr,l r,l

PrHoBoAcrBo 3a na6oparopHr.r

14gdamencmeo

XTMY-CoQnr

Elsevier

Oxford U niversity
Press

,,,Ilaus", Mocxea,
KpacHoAap

HayKa h [,13KycrBo

,,XNrurn", Mocxaa

nY, nnoBAlaB

loduuo

2013

2008

2006

2010

1978

r975
20t7

5

4

B/ Caanocronreaxa noaroroaxa :



Xprcrocxoaa r 4p.

H. PaHrenoBa, C.
tlanboBcKa t.l Ap.

ynpaxHeHhn no $nsnxoxunua n
xonohAHa xhMx9
PbKoBoAcrBo no $ranxoxrr*rn r
ROAOAAHA XAMAA

CY "Ce. Knlai exr
Oxpr4cxr.l", CoQra

1997

flarxrpanr pc&rx 1clfiocrr x r€top ra npe$qgpaarto

O6yveurero no Ahctlxn.nhHara ce ocbqecrBaBa qpe3 neKq]4oHeH xypc h na6oparopeH
npaKrhxyM. flpeno4aaaxero Ha Bcnxa reMa or nporpaMara e BbB BxA Ha neKqtln c
npoAbnxxrerHocr 2 y,le6xu uaca. /la6oparopHhre ynpaxHeHhi ce npoBexAar a y,re6xN

na6opatopuu, ocxrypeH,4 c xeo6xo4unaara crbxrapufl, peaxruBt4 h anaparypa, noA
pbKoBoAcrBoro Ha npenoAaBarer. 3a scaxo or npeABhAeHure ynpaxHeHhF cryAeHThre ce
noArorBnr npeABapr4TerHo or pbKoBoAcrBoro. /la60paropnure ynpaxHeHxf, BKrroqBar
npenxrBaHe Bbpxy npaKTxr{ecKoro 3aHart4e (a reoperlrvex acneKr h B MeroAHqHo orxouexre),
x3BbpuJBaHe Ha eKcnep!4MeHr, o6pa6orxa Ha excnepr,rMeHTarHrre pe3yrrarx, h3rorBFHe Ha

nporoKon. /la60paropnoro ynpaxHeH!4e ce npx3HaBa 3a x3BbpuJeHo creA npgleMaHe Ha

npoToKona oT ptt{oBoAxTenn Ha ynpaxHeHxeTo, yAocToBepeHo c noAnt4c.

MaqAr x xpmaprx $a otleraraexa

l43nrirbr e n,icMeH, BKnpqBaul recro Bu 3aAaqu or Bclr{K}l reMy Ha yve6xara nporpaMa.
CryAeHThre ce lrxSopaaupar 3a pe3ynrarxre or nt4cMeHhre cu pa6oru x Morar Aa ce

3ano3Haf,T c MoTt4B[Te 3a nocTaBeHaTa oqeHxa, KoeTo ce npoBexAa np[ At ct\yc4', Ha BceKX
cryAeHr c npenoAaBarerf .

Bcr'{K, nr4cMeHr pa6oru ce cbxpaHnBar B npoAtnxeHxe Ha 1 roAxHa or Aarara Ha

npoBexAaHe Ha h3n14Ta.

E*xnaluqrql&nq
SbrrapcKh

llttorarat o(lrcstrcla

nerpoB



[o [ou. A-P Bece:ulx Kueron

,{exau ua Xuurvecn'r @axYlrer

npu fIY ,,fI. XuneugaPcru"

flnosalrs

AO KJI AA
ot Aoq' a-P Basc Jlexosa

Prxoao'4nte:l xaregPa

O6qa u neopralruqsa XI.IMI'L c Mgroaura na o6)^regr'rero rro xrlMwt

Ynaxaeuu AorI. KueT oa,

Mojl-f, ,ua BHecere sts OC na X(D :a o6qsxAane u )TBcpx'4aBaHe Ira cJreaHI'ITe

flpeAnoxeHlrr:

1. @aryn, arnnHara AIrcu'[InuH a&ctoput'Ha xI'IM['Ta' c JreKTop rJr' ac' A-p fiopnu'ru

CTeQauona c xopapuylt{ Oll5ll' Aa6tge rrunoveua B crlrcGKa na Sarynranlennre

AIrcqIrrIJII{HI{oryvetttama2019/2020zoduua'zacrleqr'IaJrHocrXut*'tl'tcuarrm'rficxu

I ceuecttP'

2. (Daxylra'runHara AItcqlI[JIItra OcHosIt Ha HeopraHul {ara XI'IMI'L u r'rs6r.rpaeuara

McqI{rIJIItHa XflN'ruqHa repMl{Hononrs aa or[44Har or crrrlcrra c flpeAraraElrre

a[cqrIrIJrI'IHI'I cborBETHo 3a cneqlraJrHocr X[Irlns I,t anrmlficxt't I cerr'recmp :aXrttaus c

uaPrerunr Vl ceMecrbP'

Ilptnouceuue:

flpenuc or npororor N168 / 05'10'2018 r'

17.10.2018 r.

rp. fIroBAuB

C ynaxeuue:

P:sxosoAurer KareAPa

O6ua lr Heoprauur{Ha xuMl{q c MeroAI{Ka ua o6yreuuero flo xlrMl{'

/aoq. BaHs



flpennc u3MeqeH[e

or 3aceaaHrre Ha Kareapa

oHxMOX

or 05.10.2018 r.

Ilpororo,'r Nr 168

Ha 05.10.201E r. ce npoBeae 3aceaaHr'Ie Ha xareApeHr'{ cbBer Ha (areapa 
"O6ula 

u ueoprauruHa xuMu' c

or.ureBHu, pea Iro r. I' Yve6uu rT npocu:

1.2. Ilpea.noxeulu ra OaKynrarIBHa 'wrcuuruI[Ha 3a cneuuanHocr XrIMnt II aHrnltrcl(H I ceMecrbp'

1 .3 . Arryalmnpaxe ua ns6rpaerrfirre r[cqIr[JIHHI{ 3a crleuHarHocr XLMnt c Maprerl.rHr'

[ouJleroranperuIoxlloTcnEcbKaHan36l,IpaeMl{reIllCqI,tIUIIIHu.[aoTnaAHex}trr{fiqHaTepMHHonorn.f,3a

cneu[:lJtHocrXI{MH,cMapxer[HrVIceMecrbpuor{arylraruanuremclu'mnHHn-OcHoBIrHaHeoPlaHr{qHara

xHMrul3acneq[aJlHocrxltrrlur[IaHrrHtrcKHIceMecrbp'xaroHaHefiHoM'cHoceBKltlotlurucufirull{HaraI4cropuf,

Ha xriMl{gTa,

Ilpe.u.noxennrra 6xxa o6c'baerut rr noaroxeHl'I Ha macyBaHe'

Cne,[ [poBe.[eHoro uacyaaue, yre6urre nporpauu 6rxa upufir' crc 7 rnaca "3a"'

rrreroallxa na oorleaueto no xtn'rm".

CTctas Ha KareaPeH[, crrer T IlpuclcrBar 7: Aou r-p

aou. a-p IIer{ Mapunoaa, rn. ac. a-p fiopnan*a CreQaxora' rn' ac'

ToH.reBa, 1.11. ac. ,(-p Kfipll;Ia CmfiHoBa.

05.10.2018 r.

nnoBAlB

Baru Jlexooa, ,uou. a-p fiopaanxa A[MoBa,

4-p Auroauera Arre.laveoa, m. ac a-p lala

z'' ><Z-IlporoKomlrx:7i /
l|dlfieuaCrtasosal



,{o .{eraua
Ha Xlruuqecxu Qaxyrrer
fIY "fl. Xunenaapcxu"
TYK

IOKnAA

or Aor{. a-p Crorura AT auacona,

pb(oBoar.rreJr KareApa Opranuuna xzltur

focnoAun Aeran,

Brn nprsra c o6yrenuero B MarlrcrtpcKa npotpaMa ,,MeAuIllncxa xuull1", 3aaorlHo

o6rleHr,re (cneuualucr:u I4 HecnequanucT}l), rraonr 4a BHeceTe ntn @c pelreHlreTo Ha (aTeApa

,,Opranuvua xuults" 3a eanorparHa [poMsHa n yve6uue uau. .{ucquuunara ,,Cunrea Ha

6floaoruqHo-ax'rlrnuu nerqecrna" aa [peMuHe or HeqereH B qereH ceMecrbp, a,,CbBpeMeHHIr

TeHAeHIIul,I B KJIItHIrqHara xuultg" or qerett B HeqereH.

flpuaararr [peluc-[3Breqeulre or flporoKolla Ha KC.

Prxonoaurer KareApa: e.g!19.10.2018r.

flrosAlls (aou. a-p C. Arauacosa)



flpenuc-usrleueuue
oT 3aceaaHl{e Ha

xareApa "Oprau :aqr.a xvuufl"

Ilpororo,n.Il! 297

Ha 19.10.2018 r. ce [poBeae 3aceAaHlle Ha KareapeHu' cbBer Ha xaregpa "Oprawtvua

xnuux" n 4elonn noPt.u,tK.

O6uI crcras 7. flpt'tctcraar 7: .qoq. q-p CreiIa Crarxosa, aou' a-p Crossxa Hurcolona'

Aoq. A-p flraues AureloB, Aou. A-p Pytr'lrua Earalcra, Aou' A-p Coler .(aHro' rJI' ac' a-p

CraHuullp Manoaon, rn. ac. A-p ,{utrlurrp Eoxulor'

Heo6xoAIrrr,t 6poii sa IroJroxI'ITeJIeH lzr:,6op 4'

AHeseu pea:

L Vqe6nu BbnPocH.

flo r.l. sts Bp1,3Ka c o6y'reHuero B MarlrcrbpcKa nporpaMa 
"Meguquucxa 

xuur'rr"

3aaoqHo o6y.reH[e (cneqrlalucru L Hecnequanllcrn) 6eure o6ctaesa eAHoKparHa rIpoM'Ha B

yue6nnr nlalr. ,flucquuuuara ,,cunres na 6}ro,toruqno aKTuBHI'I geuectea" Aa IIpeMLHe oT

HeqereHBqereHceMecrbp,a,,CtrpeueuunreH.qeHlrl'IllBXJlliHHqHaraxuut'ts"mqereHB

HeqeTeH.

Peueunero e npuero eAHHoAyuIHo B AeJIoBI.t nopta,sK

19. 10.2018 r.
rp. fhong,nn

Ilporoxolulrr:



.(o ,,{exana
Ha XfiMrzqecxu $axynre.r
llY "ll. Xr.rneu4apcxr.r"
TYK

AOKnAA

o'r Aoq. A-p Crofirxa Aralracona,

psKoBoArrreJr Kareapa Oprauavua xurr,rae

focuo4un ,{exau,

Morg aa Bxecere BrB rfaryar:eruur c6Ber yve6uure fiporpurtrlrr or Cr{K

,,BUCOXOC@CTTT.TBHA TEqHA XPOMATOTPAOI4'", KOrTO BK,TITIIBAT CJIEAHI,ITC TI,ICU'I11JII,IHI-I:

Teopeuaunu ocHoBlr Ha rerruara xpoMarorpa$[, r.r AereKToprr;

VrrpanucoroeSerurua revHa xpoMarorpaQ[, c MaccneKrpoMerpxr.

flpularau npenHc-H3BneqeHr.re or rrporoKo,ra na KC.

1.

2.

28.09.2018r.

flloe4un
Prroro4urer rcare oo , ...qr{.

(aou. a-p C. Araxacona)



flpenuc-rlsorevenue

oT 3aceAaHLIe Ha

raregpa "OpraH uqsa xsuus"
or 28.09.2018 r.

Ilpororo.n J&297

Ha 28.09.2018 r. ce [poBeAe 3aceAaHr,re Ha r(areApeHr,r, cbBer Ha ra, egpa "Opranu.nra

Xt.ttvtUq".

O6uI cr,clag 7. flpucrcraar 6: aoq. ,q-p Creaa Crarrosa, AorI. A-p Croarra Huronona,

, Aoq. I-p Pyuana Baxaacr4 ,qorl. I-p Coree ,{anro, rJr. ac. A-p Crauurrrr,rp Mauo.nor, u. ac.

A-p AuMlrrsp Boxunos. Orcrcrna 1 -.qoq.4-p nraMen Axreaon - or[ycr
Heo6xoAr.r,rr 6poil aa noJroxr.rreJreH rt6op 4.

.(neneu pe.l:

1. Yqe6uu Bbrpocr.

2. Kagpoer,r Bb[poc]r.

3. Texyura Brrrpocrl.

flo r.1 or AHeBHr,r, peA BbB BpB3Ka cbc C.{K uo ,,BlrcoroeQerrllBHa reqHa

xpoMarorpaour" AorI. A-p Core, ,{auso npegcraBll yqe6HLI nporpaM}r, Kolrro ce

u3yqaBaT or cryl[eHTu cac creIIeH 6araranrp Ir Marl{crbp. Yqe6nrrre npolpaMl,I

BKJIIOqBAT CJICAHUTE AUCUUNJIIIHI,I:

L Tc,,pcrHqHH ocHoBr{ Ha reqHara xpoMarorpa(D[, l,t ,[ereKTopI,I

2. Y.;rrpaorrcoKoe(beICrLIBHa rerlHa xpoMarorpatlru c uaccneKrpoMcrpru

C.nea o6cr,xrnaHe, KareApeHr-L cbBer eAI,IHoayIrIHo npfie flpeAJroxeul.{ero Ha

nr. ac. A-p C. .{rrrr,o.

Peurenrre: KC npe4;rara ua OC:

la oAo6PI4 Yrre6Hnre nPorPaMI'r

xporraarorparf r.rn''.

IIO ,,Bucoroe$errunua

28. 09. 2018 r.
rp. fhon4ue

rlpororoauur: '#u'(u. ac..q-p.{.



TIJIOBAIIBCKI4 YHI4BEPCTITET "IIAI{CUfr XI{JIEHAAPCKI,I'

XI,{MI4I{E CKI,I OAKY JITET

VTBbPXAABAM:

,{exan: pexrop:

( aou. a-p B. Kueron) ( npo$. a-p 3. Ko:ay4xon)

TIPOOE C IOHAJIHA KBAJII4@I,IKAUI4q

"CIIEUI,IAJII4CT IIO BI,ICOKOEOEKTI4BHA TETIHA

XPOMATOf PA(DI,Iq'

KBAJITIOIIKAUI,IOHHA XAPAKTEPI,ICTI,IKA

O6yrenuero Ha cnerlu,lJrrlcra uo Buco(oe(DerouBaa rerrHa xpoMarorpaQux e crcpeAoroqeHo

mpxy ([oprlrupaue Ha cnelHr.rre [po(bec[ouanHr.r KaqecrBa r{ yN{eHnr:

- sa,.q6Jr6oqeHr,r rro3HaHu, KaKTo B o6nacrra rra KlraclrqecKure, TaKa u s o6racrra Ha

ctBpeMeuHr.rre xporua'ro rparf crr.r MeroAu;

- s o6racrra ua oucoroe{errr,rBHara rerrHa r.r ra3oBa xpouarorparlux; AereKropr{,

u3uoJrBarr[ n xpouarorpa$urra;

- [punoxeHue ua xporuarorpa$cKr.rre MeroAr{ B aHaJrr.r3a Ha necrurlr.rAr.r n pa:lzvuu o6exru,

(ar(To r.r aHaJrH3 Ha xpaHr.t I,I neKapcTBeHu cpeAcTBa.

Cuequaarcrrr ro Bacoxoe$erruBHa reqHa xpouarorparfax Moxe Aa ce pealx3r,rpa B Hayr{Hu

ra6oparopuu u aa6oparopuu a crfepara Ha 3ApaBeoua3BaHero, 3ApaBHu rIeHTpoBe, KJruHrrqHrr

na6oparopnu, KoHTpoJrHu Jra6oparopuu na XELI u PI,IOCB, $aprrlaqerru.rnar a Ltt1ycrpt4fl L4 Ap.

ycJloBr{fl 3A TUHAT,IAATCTBAHE:

3a noayuanane aa npotfecuonalna raa;rurpurauux <Cuequarucr uo nzcoroeSexTuBHa requa

xpouarorparf rEr) Morar aa KaHAr{AarcrBar Jrr{ua c Br.rclre o6pasonanue, [pr,rrexaBaruu rrJrr,r

o6yuanaqu ce sa o6pasoaare.ruo-rraru{uraqloHua c'renes "6araransp" (nocne4na roguna) ulrn

"uanucrrp" r npotfecuoualuo Ha[paBJreHrre 4.2. Xr,ruuvecxa uayru.

O6yveuuero lporurra B paMKrrre Ha eAr.rH ceMecrbp BbB BpeMe rro cflopa3yr!{eHr.re c Kypctrcrrlre,



YTIEEEH TIJIAH

3A CJICA.qI4NJIOMHA 14 AOIIbJIHI{TEJIHA KBEIJIITOI'IKAIIU' HA CNEIII4'INrICTH C BI-IC IE

o6pa3oBaH[e 3a nonyr{aBaHe Ha npo0ecuoHaJrHa KBarJrrz$r,rKarlrrx "cnequaauc.r no
nucoxoe$exruBHa reqHa xpouarorpa$r.rx"

/sadoqua Qopua ua o1yveuue/

I{3Er{PAEMA ArrCqrr[J[rHA ( I s/0/l 5),,

l. fa:oaa xponarorparfua

2. Trsxocrofina xpouarorparfur

II3EI{PAEMA ATICqUIJIIrHA (0/l 5/55)**
l. flpunoxeuue na BETX 3a aHanrB Ha rrecrr{qzgu 868 Bo,qu, uo.rnu, 6uolort.ruu o6erru u 4p.;
2. Ana:r;uz Ha nexapcrBa rrpea BETX;
3. flpuroxeHr,re sa BETX 3a aHaJrrr3 Ha xpaHxrenHr.r [poA],rcru.

@OPMA HA AI{TIJIOMIIPAHE:
.(tpxaneu r.r3[r4r rro xpor'aarorparf zr (reopua + uparruxa).

3ABbPIIII,IJ'ILITE IIPIIOEIIBAT:
npor[ecuouarua rralurflrxaqua <Cneuualucr uo aucoroerper:runHa reqHa xpoMarorpat[ue>

J\& jIltcqrrrr. rrrrr:r JIEKUIII| ceMrrHapH yI]paxHerrIIfl o0rrlo 3aBr,pInBa
l. Teoperr.runu ocHoBLI Ha rerluara

xpouarorpa$ua u Aerexropr.r

30 30 60 H3TII,IT

2. Ym:pasucoxoerper<rr.rBHa requa
xpouarorpa$ur c MacclexTpoMerpru

20 15 l0 45 H3I]HT

J. Paspa6ornaue fi Buru1rpane Ha

MeroAr,r B rerrHara xpouarorpar!ux
20 10 30 I,l3TIIIT

5. I,I:6upaelra 4ucqulluua* l5 l5 30 TeKyqa

orleHKa

4. 14:6upaeua lucqurrllua* * 15 55 70 TeKyrua

OIIEHKA

6. flpaxruxa 50 50 Ter(yua

OIIEHI(A

O6uro: 85 40 160 285



tI/I O B ilLt B C KH yH tI B E P C LI T E T
" II AVtCt4it XH /I E H AA P C K r4 -

SLnraptin 4000 rp. nnoEAxB yr. .Llap AceH, Np 24; l-leHrpana: (032)261 261
Aei(aH: (032) 261 402 eakc (032) 261 403 e-mail: chemistry@unrptovdiv.bg

YI{EEHA NPOTPAMA

xt4M14qECK14

Opraxuuxa xraarn

flpoQecroHaaxo HanpaBneHHe (xa xypca)

4.2 Xunnrv ecxr uayxn

C,QK <Cneqranrcr no ercoxoe$eKThaHa reqHa xpoMarorpa0Hn))

onhcAHliE

HaHrvreHoeaHhe Ha Kypca

TEOPETt4qHh OCHOBt4 HA TET]HATA XpOMATOTPAOVIfl U AETEKIO?V

Ko4 xa xypca

Trn Ha xypca

3ag-urxrrener

Paaxrr4e Ha kypca (OKC)

CneAArnlomHa h Aon'b,rlHhrenHa xealr$nxaqun

foAhHa Ha o6yveure

9ere'upra roAAHa A AhnnoMhpaHh 6axanaapn A Mafncrp,z,

Ceruecrup

CAI,1H

Epoi ECTS KpeAr4rh

Cneqraaxocr



Yve6un pesynrarh 3a Kypca

AHorauhn

Llenra Ha.nexqhoHHhr xypc no,,TeoperhqHh ocHoBr4 Ha re,{Hara xpoaaarorpaQrR n

4erexropr" e Aa AaAe Ha cryAeHrhre 3HaHhl 3a npxHqhnhre Ha Kohro ce ocHoBaBar
xponarorpascxhre MeroAx, h3no.438aHara repMIHo.norhfl, HoMeHKrarypa ]4 pa3rhr{Hhre BuAoBe
reqHa xpoMarorpasvtn u anaparypa. Ha6anra ce Ha xapaKrepHrre oco6esocrr t np4,,afaFnre
TexHhxh :a r4eunrQrxaqnfl h KonhqecrBeHo onpeAennHe B TeqHara xpomarorpaQrn. pa3rnelKAar

ce Haf-eaNHhre n phnolxeH F.

Honnnereuuul.t

ycneluHo 3as'bpur4n re o6yvexuero no raau yve6xa 4uc\unnvla:

L. l4e sHoami

Cnequ$ravxara repMhHo,norrn a xpotlnarorpa$rnra.
BltAoBere MoAyAn B TeqHara xporuarorpa$rn.
Br4oaere KonoHh 3a pa3AennHe r no4auxxr $asr.
l'lp r,rHqr n rre o6ycnaaaulu xpomarorpa$cxt,tF npoqec.
Bp'u:xara MexAy crpoexa Ha opraHhqHhre cbeAhHeHr4n h rexHtaTe xporrnarorpaScxr,t
xa paxTephcrh Kh.

Aa HanpaBnr ns6op na ua fi-no4xo4n u.1 4ereKrop 3a onpeAeneH aHanh3.
Hax pa6ornr pa3nxqHr4re AereKTopx.
Hai-pa:npocrpaHeHhre nph.noxeHha Ha reqHa xpoMarorpa0!4f, .

2. lqe Mozdm:

.Qa uanpaanr r:6op ua anaparypHa koHQhrypaqhn 3a AaAeH aHanh3.

,Qa no46epar noAxoAflu{r4 Rono+u t no4arxnu Saar.
fla npuaarar a npaKTnxara xpomarorpaQcxxre MeroAx 3a aHa,nu3.

fla pa6ornr c ocHoBHxre AereKropx B reqHara xporuarorpaQun.

fla ravucnnear h npeAcraBnr pe3y,nrarrTe or aHan 3a cnopeA h3hcKBaurRra sa 4o6pa
na6oparopra pa6ora.

Aa a+a^A3Apar pe3ynrarhre or npoBeAeHxre eKcnep14MeHTh.

Ha.{hH Ha npenoAaBaHe

Ay4uropxo:50v,
o /lexu,r.tr (30 vaca),
. .fla6oparopH ynpaxHeHr4F (30 vaca)

l4aauxay4uropuo: 105q
o Camocronlelxa noAroroBKa
. .nrreparypHa cn pa BKa

. KoHcyrrau,hx

npeABapxrenHH H3r4cKBaHhf, (sxaxun H yMeHHn or npeAxoAHoro o6yvexr,re)

i Cry4exrrre rpr6aa ycneu:Ho Aa ca 3aBbpuJhnh Kypca no Opraurvxa xrmrn, AHanrtrvHa
xlrnnrn, Or:rxoxAMAA A VlHcrpyMeHTar Hyt MeroAh 3a aHanh3.

HMe Ha neKTopa



'a
.{a ana4ear nnuoro 4o6pe xrMt4qHara repM}4Horlorr.4e }4 HoMeHKnarypa.
Aa no3HaBar ocHoeHhre x,Mr4qHh ,, hHcrpyMeHTanHh MeroAh 3a aHa.nh3 Ha opraHrqHh
c'beAriHeHhfl.

,4a r,,nar sa4tn6oqeHr4 no3HaH!4F no crpyKrypa ,r cgoficraa Ha opraHhqHure c.beAhHeHhF.
Aa no3HaBar ocHoBHhre Haq14Hh 3a h3pa3nBaHe Ha xoHqeHrpaqhFTa B pa3TBop14 r cMech.
fra ca yceonnn yMeHl4f, 3a aualurxvHa pa6ora.

fl penopbqaHh ua6tpaemx nporpaMHt4 xoMnoHeHTh

Cugupxanxe Ha Kypca

Kypctr fh 3ano3HaBa cbc crBpeMeHHxre l4HcrpyMeHTa, Hra xon$r,rrypaqrra 3a
arcoxoe$exrnaHa reqHa xpoMarorpaQrn (BETX), npranqr.lnrre h npoqechre, Kol4ro ce h3no,n3Bar B

perHcrp[pau]hre ycrpoicraa. Pa3rnexAa ce nogpo6no ycrpoficreoro, napaMerprre r pa60rara
Ha pa3''lht{Hhre AereKTopx, xapaKTepHhre npuroxeH fl Ha. Bcexr4 or pa3rnexAaH[Te AereKToph,
no.nyqaBaHero r,r o6pa60rxara Ha pe3ynrarhre. 14:yvaaar ce ocHoBHhre Qlr:rxo-xrmrvHr
3aKOHOMepHOCT/,, O6yCnaeaulu xpoanarorpaQcxr-19 npollec. Ha6agra ce Ha B.nhflHhero Ha

pa3,n[qHhre napaMerpI Ha MeroAa B'bpxy xpoMarorpa$cxoro 3aA'bpxaHe Ha opraHhqHr4re
cbeArHeHrls H TflXHOTO pa3AennHe. o6ptqa ce EHhMaHhe Ha nphnolKeHhero Ha ocHoEHhre
noAxoAx sa u4exrr,rQuxaqnA u RoAAqecrSeHo onpeAernHe. Tesn axaxrR qe AaAar E.b3MoxHocr
Ha cryAeHrhre Aa ce opheHTxpar npu r:6opa Ha xpomarorpaQcxa chcreMa AereKrop nph
peuiaEaHero Ha KoHKperHa aHa.nhr!4'{Ha 3aAa'{a, KaKTO U npr paapa6orBaHe Ha MeroAl4 3a aHaAA3.

AKL{eHryBa ce B'bpxy npxnox(eHr4RTa Ha pa3,0hqHr4Te xpomarorpa$cxh rexHr,lKh.
Pa3rnexAar ce xpoanarorpa$cxA aHanA3A Ha nphpoAHh npoAyxrh r exoaorrquu o6exrr.

143y,{aBar ce xai- ul4poKo r43nor3BaHure KoloHh h AerexTopx. .{r,rcxynapar ce
cneqnQnvurre npo6nennr nph pa3rhqHhre BhAoBe xpoMarorpaQcxr,r MeroAh t4 KonoH9l. o6p.uula
ce BHIMaHl,ie Ha xai-,]ecro h3no,n3BaHr4Te rexH]4(h 3a noAroroBKa ua npo6ara. Ha6lsra ce xa
l43hcKBaH'.if,Ta n xeo6xo4rnrocrra or rexHhxl4 14 noAxoA[ aa paapa6oraaxe I Ba.rr4AhpaHe Ha

xponaarorpaQcxrre MeroA. !r,rcxyrrpar ce nph.noxeHrf,ra Ha pa3,nhqxlrre xpomarorpaQcxn
TexH[xh. Teopernvrrre 3HaHufl ce np[narar B npakruqecKh ynpaHHeHr4R 3a pa3AensHe Ha cMech
or opraHhqHh cbeAhHeHxn, xaqecrBeH H Ko.nh'{ecrBeH aHarh3 Ha paalrrnn o6exrr.

T e 
^ta 

muqx o cadopxa xu e xa yte 6n o mo d u ct4u nn u H o

A/./'le x qr.l.r
'racoBe

TeMa

1.1. BbBeAeHxe. OcHoor,r xa xpolrarorpaQcxu, npoqec, onpeAeneHr4e, xaacuQrxaqur Ha

xpomarorpaQcxrre MeroAt4, xapaKTepl4crxxa Ha xpoMarorpaocHoro pa3rqennHe, KrHerl4Ka Ha

xpoiuarorpaQcxrn npoqec, O(opocr Ha ABxxeHI4e Ha 3oHara, ocHoBHx noHA-tAA t4 HoMeHx,narypa Ha

xpoMarorpaMara. Mtpna o6em r Mbprao BpeMe.

1.2. BbBeAeHxe. XporvrarorpaQcxo 3aArpxaHe, ypaBHeHhe Ha 3aArpxaHero, Qaxrop na 3aAlpxaHero
(xanaqurer), TepMoAu HaM14r{Hh Xapa!{Tepxcrx}(h Ha 3aAbpxaHero, xpoMarorpaQcxo paarunaaxe,

Qa xropr, B.rr.,tnetqx Bbpxy 3aArpxaHero.



2.7. feopua Ha xpoMarorpaQcxrre ruero4n. EOeRrxBHocr Ha KoloHara - reoperxriHu rapen(I4, 2
ypaBHeHxn ea eQexrrsHocr ua pa3AennHero, Qaxropr.l, Bn}19e14t-1 Bbpxy xpoMarorpaQcxoro pa:Aennre.

2.2. Teopua xa xponnarorpaScKrre MeyoAl. XpomarorpaQcxo pa3AeneHe, creneH Ha pa:4ennHe u 2

ceneKT[BHocr. BA|4AHAe Ha c'bcTaBa Xa QaSrre, rellaneparypara 14 cHopocrra Ha noABhxHara $asa etpxy
pa3AenFHero. nph,lhHr 3a pa3MrBaHe Ha 3oHara Ha Bel4ecrBoro.

3.1. BETX. B[AoBe BxcoxoeQexnaeHa re'{Ha xpoMarorpaQrn, er4oae noMnr h rHxeRTopx. BlAoBe 4

HenoABr4xHl-1 u noABl4xH|4 Qaar. Pa6ora B I43oxpareH pexxM h rpaAleHT. Onr!4Mx3xpaHe Ha

3aAbpxa HeTo u pa3AenFHeTo.

3.2. BETX. noAxoAh sa u4eurrQrxaqr4e H Konr'{ecrBeHo onpeAensHe. [IpxnoxeHxfl Ha pa3nrqH[re 2

TexHI4xx 14 o6pa6orxa Ha AaHHhre or xpoMarorpaMara.

3.3. BETX e o6parxa $aaa. Bra4oae RonoHA t4 noABhxHh $aar. Mexaxrau,r Ha 3aAbpxaHe a o6parHa 4

Qa:a. Bnrnxre Ha pH Ha noABt lxHara Qaaa atpxy xapa xrepxcrx Khre Ha 3aAbpxaHero h pa3Ae,nnHero

Ha opraHrqHxre cleAfiHeHt,ls. XponarorpaQrr c fioxeH vr$r.

3.4. ioxxa xporoarorpaQnn. lZoHoo6nesra xpomarorpaQraa- xapaKrepHh oco6eHocrr, z
iosoo6ueHHN Marepnar'u, MexaHr3bM Ha pa3Aenf,He, ce,nerThBHocr, noAsr4xH]4 Qa:r - pH, 6yQepra,

xomnrexcoo6pa:yBaHe. fenHa xpomarorpaQran - xapaHTepHx oco6esocrr. npxnoxeHt,ts.

4.1. flerexropu BbB BETX, KnacrQrxaqrn, o6qr nprxqnnr,l u npaltna. cDorouerprvHr AereKropx.
UV-VIS Aerexropr., c OtaxctapaHa h c npoMeHsrJ.la ce AbnxhHa Ha B].nHara. Aerexrop c Qoro4lo4xa 4

MarpIqa (PDA]. AnyopecqeHTeH AereKTop- npeAuMcrBa, orpa HAr,eHnA n o1nacrn ta npxnoxeHhe.

4.2. flerexropr BbB BETX. KoH4yxroMerpxqeH Aerexrop, Mac-cneKrpaneH (MS) 4erexrop I Aerexrop
c pa:ceiaare Ha cBernxHa (evaporative light scattering). PeQpaxronerprveH x eneKrpox14M14qeH 3

AereKTop - npeAhMcrBa, oTpaHr4qeHxa u oonactn Ha nprnoxeHr.le. OnpeAennHe ua ocxoeHrre pa6orxu
na paMerpl.l.

4.3. flerexropr BbB BETX. OcHogur pa6orru napanerpt,t Ha Aerexroprre. Onpe4ennHe Ha

vyBcrBxrenHocrra hM - cborHoureHnero crrxar/u-rym. OaKTopr4 Brxfleulr Bbpxy qyBcrBxrenHocrra. 3

VB6op Ha Aerexrop - ocHoBHh npa,nna. Ko,nrqecrBeH aHanI43 c BETX. OnpeAennHe Ha orKpxBaeMrF

Mr4HuMyM. Kanh6p[paHe Ha AereKTopxre. Pa6ora c BbrpeuJeH craHAapr - npeiqhMcrBa x HeAocrarbl1x.

Kanra6prlpaire Ha Aerexropa c BlHruHl4 craHAaprx - craHAaprHx npaBh. OqeHKa xa xanr6pnpaxero.

O6ul 6poi qacoBe: 30

4



5/ Ynpaxuexun r{acoBe

TeMa

l. 3axqrrae 3ano3HaBaHe c reqeH xpoMarorpaQ c pasnrvrl,t BxAoBe noMnr, AereKrop14,
xonoHr H pa6ora ctc coQryepa. ycraHoBf,BaHe Ha pa6orxrre napaMerph, TflxHoro ynpaBneHhe

14 KO HTpO./r .

4

ll. 3axarue Pa3AenflHe Ha Qetolr - [3okparHo x B rpaAneHT. CpaBHflBaHe qyBcrB[re,fl Hocrra
Ha PDA 14 QayopecqexreH AereKrop npx aHanh3 ra Qetonr. Bpb3Ka Me*qy 3aAbpx(aHero 14

crpyKrypara Ha opraHrqH,lre cbeAhHeHufl. Comocmosmenua ouonumuqno godaqo:

npurorBfHe Ha noABt4xHx 0a3x. OTqxTaHe BpeMeTo Ha 3aAbpxaHe ,l nnou.{Ta Ha nrKoaere Ha

craHAaprHh pa3rBoph or Qexonr c ABara Aere(Topa. CpaBHnBaHe qyocrB!4re.nHocrra Ha

AeTe xTo p hre .

4

lll. 3aHnrlre OflpeAeneHe Ha nrxefixocrra Ha cxrHa.na n pa6otana AHana3oH Ha pDA

AereKTopa r $ryopecqerrxre Aerekrop. OnpeAensHe Ha rpaHHqara xa 4erexrrpane (LOD) r.r

rpaHxL{ara 3a xonxilecrBeHo onpeAennHe (LOQ) na QeHonra c ABara ,qerexropa.
CoMocmosmenua oxonumuquo goda,4o: flphrorBflHe Ha craHAaprHr4 pa3TBopl4 or Qexonr u
nocrpoflBaHe Ha xanN6paqroHu A npalr.

6

lV. 3axcrue l44ennaQuxaqrn xa Qetont no BpeMe Ha 3aArpxaHe r Konr4liecrBeHo

onpeAe.nnHe c BbHUreH craHAapr. OnpeAensHe uyMa Ha AereKTopa r qhcrorara Ha n14(a np!4

pa6ora c PDA Aerexrop. OnpeAeneHe ro.lHocrra Ha MeroAa.

6

V.3axnrre l44eHrnQrxaqrn no BpeMe Ha 3aArpxaHe h UV cnexrlp Ha noluQexonr I
KO/r14'reCTBeHO OnpeAerrHe.

7, 14deumuQuxot4un Hd nonubeHonume

2. KonuqecmeeHo onpedenaue uo xnopozeHoeo KucenuHo u pymuH

Canocmonmenuu axon [,13,{tlcnnBaHe Ha creneHTa Ha pa3AenfiHe Ha ABa

clceAHr nuxa; Onpe4el8He cbAtpxaHxero Ha AHAVBt4AyanHAre (oMnoHeHTx Ha

nonnQeHornre B TloTtoH no MeroAa Ha B'bHulHr,t, craHAapr.

6

Vl. 3axarue Pa3AenrHe ua no,nnQetolr B TtoTtoH. noAroroBxa Ha npo6ara aa

xpol\aarorpaQcxu axarrs. Tetp4oQa3Ha eKcrpaxqxe (TOE).

7. Budoee nonuQeHonu - cmpyKmypo u ceo cmeo

2, lh6op Ho Memod u ycnoeun so xponomoepo@cxu ouonus

3. Bpeue uo sodbp)teHe Ho xnopoeeHoeo KucenuHo u pymuH

4. TOE

CaMocmoamenuu audnumuquu sadaqu: ycraHoBflBaHe Ha BpeMero Ha 3aAbplxaHe Ha

nonuQeHorrre I nnou{Ta Ha n}4xoBere c}c craHAapreH pa3TBop c roqHa xoHqeHTpaqln.

ERcrpaKqrfl xa nonrQexonrre orrorou, TOE.

6

06u1 6poi vacoae: 30

B/ Camocronreaua noaroroexa

.nxreparypHa cnpaBKa r onrcaHhe Ha BETX MeroAx 3a aHa,nH3 Ha opraHlqH[ cbeAhHeHrF B pa3nhqHx



Marpxqx.

Texxuqecxo ochrypRBaHe xa o6yvexuero

) ,fla6oparoprn cna6p,exa c o6opy4eaxe r peaxrxBx 3a npoBexAaHe Ha Ko.nrqecraeH aHarr.{3 c reqeH

xporuarorpaQ Knauer.

P Te oaHa na6oparoprn: 2 6p. auannu*tn eeaxr (c ro.rHocr 4o 10-ag) r,r 1rexH. Be3Ha.

) llpenaparopxa na6oparopun oxoMn.rrexroBa Ha c ypeA 3a Qr,rnrpyaaxe Ha BoAa 3a BETX, ypeA 3a

retp4oQaaua eKcrpaKqhr, Ba(yyM t,t3naphre n,6yrunxa a3or, BoAHn 6aHr r ynrpaaayxoea 6axn aa

eKcrpaxqur.

Sn6nrorpaQr,rn

Aemop

A-p C. AaHbo

Dimov N.

D. Watson

Scott w. P. R.

Snyder R. Ll., J. J.

Kirkla nd, J. W. Dolan

Lough J. W. and

Weiner W. l.

https://www.c h rom a ca d e my. co m/

3oznaeue

CBr4rbx nexqlaoHeu xypc- pdf Qopmar
I eneKrpoHHa Bepcm

Chromatographic methods in

the pharmaceutical a nalysis

Pharmaceutical analysis

Chrom-ed Book Series (enexrporHo xonre)

lntroduction to modern liquid

chromatography (eaexrpoHno xonrae)

High performance liquid chromatography

Fundamental principles and practice

(enexrpoxuo xonue)

hzdamencmao

tsBN 954-8932-15-6,

Churchill Livingstone

Libra ryforscience

foduso

2017

2000

John Wiley&Sons, lnc.,

Publication 2o1o

Blackie

Academic&Professiona I

flaauupaxn yqe6Hu AeiHocru h MeroAu Ha npenoAaBaHe

Bcrxa reMa or nporpaMara ce noAHacfl Karo laynrrue4rira npe3eHTaqrr, Koero no3BonrBa

cryAeHTrTe Aa nony'laBaT HarneAHa npeAcTaBa 3a pa3rnexAaHl4n TeopeTuqeH MaTepua.n.

.fiexllxrre ca nprApyx{eH}4 h c npaxrxqecxu xypc - ynpaxHeHhn, npoBexAaHr e o6saae4eHu aa

qerra yre6xlr na6oparopnr. no BpeMe ra na6oparopHnre ynpaxHeHhf, cryAeHrlre ycBoeBar HyxHxre

3a ycneuHaTa xM pea.nx3aqI8 npa}(Tl4qecKl4 yMeHhE 3a I3B'bptiJBaHe Ha aHanx3 noA MeToAr.rqecKoTo

pbKoBoAcrBo ua 4-p C. ,{auso.
3aHnrrgra BKrtoq Bar:

. peuJaBaHe Ha I3ql4c,rlrTenHr 3aAaqh

. e(cnephMeHTarHa qacr - AHAAanAyanHy aHanrlThrtHh 3aAaq14

MeroAH H KpxrepHh Ha oqeHsBaHe

AhcqxnnxHara npxxnoqBa c a3aAT - axl4BeH Tecr (13-15 Btnpoca), BKnpqBar4 act,tqxr reM].r or
yve6uara nporpaMa.

CryAeHrhre !4Mar npaBo Aa ce rH$opruupar :a pe3ynrarlre or n!4cMeHl4Te cu pa6otn r Aa ce 3ano3Haflr

c MorxBxre 3a nocraBeHaTa oqeHxa.

Bcx,]xx nrcMeHh pa6orx (h3nnrHx recroae) ce clxpaHrBar I npoAlnxeHue Ha L roAHHa or

2003



AaTaTa Ha npoBexAaHe Ha ceMecTp[anHl49 h3nr1T.

E3h K Ha npenoAaBaHe

Etnrapcxr u asrnu cxn

l.lsroraun onHcaHlrero

A-p Conefl AaHbo...
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Yq EEHA N POTPAMA

xt4M14r{ECK14

KareApa

OpraxrtHa xr nn rn

flpo$ecroHanxo HanpaBneHhe (Ha xypca)

4.2 XxMH,{ecKx HayKH

CneqnanHoct

CAK (CneqhanHcr no ancoxoe$eKThBHa reqHa xpoMarorpa0!4F)

onrcAHhE

HaxMeHoBaHHe Ha Kypca

YIITPAB14COKOEOEKTT4BHA TELIHA XPOMATOTPAOl,1fl C MACCNEKTPOMETPHf

KoA Ha Kypca

Tnn Ha xypca

3a4trxnreneH

PaBHr.ru{e Ha Kypca (OKC)

Cnep,4r nnomHa h AonbnHrre,nHa xoalr$rxaqnn

foAhHa Ha o6yveuue

qerB-bpra roAn+a A AAnAoli.ApaHA 6axanaepra A ,u.artcrpt4

CeMecrbp

eAhH

6poi ECTS KpeAhtr



fn. ac. g-p ffuuturbp SoxhnoB

Yve6Hr pesynrarh 3a Kypca

AHorauhF

Kypctr BMtoqBa neKq!4oHeH Marepuan x ceM HapHx ynpaxHeHrn 3a cryAeHTx or 6axanaatpcxa lr
MarucrbpcKa creneH, 3anrca.nh Kypc no crqK - Brcoxo eQexrraHa reqHa xpoMarorpaohf. t-lenra Ha Kypca e
cryAeHrhre Aa ce 3ano3Ha,T c ocHoBhre Ha MaccneHTpoMerpxflTa, BhAoBere Mac-aHa.nh3aropl4 t,l

AereKropr4. B Kypca ce h3yqaBar ycrpoicreoro u rxrepQefica Ha y,nrpaB coKoeoeKTr4BHa reqHa
xpomarorpaQrr (UHPLC-MS) h fa308a xpof.aarorpa$rn c MaccneKrpoMerpuqeH AereKrop (Gc-MS), pa60ra
c MaccneKTpl4 - pa3no3HaBaHe Ha MOneKyneH i,toH. u ngex:inQrxaqHfl Ha opraHhqHx cleAhHeHl4n.
o6y'rexlero no UHPLC AaBa Bb3MoxHocr Ha xypcucrlre Aa Hayqar ocHoBHhre h3hcKBaH14fl a Kp1;epvn 3a
pa60ra I aHarr't3 c UHPLC, xaKro l.l Aa pa3rpaHrqaBar KoHBeHqxoHarHara xpoMarorpaohf, or uHpLc.

Koannereuuru

Ycneuso 3aBbpruhnr4re o6yvexrero no ra3h yqe6Ha Ar,tc\Anrn+a:

L. lqe 3Hoemi

) kl:r.rcxgaxhsra npn pa6ora c UHPLC-MS anaparx.
) Kax ce rs6rpar ycnoernra 3a aHa,n13 c UHPLC-MS.
) OcHoeHrre crbnKta npx r4eHrrQu qrpa xero xa moaexynxln iou.

2. l\e Mo?om:

F [a onpe4enar ruonexy.nHrn fioH.
) fla r.r4eHlaQraqxpar opraHxqHh cbeAr4HeHxe.
) ,{a nptnarar e npaKr}4Kara xpoMarorpaQcxrn aHar[3 c MaccneKrpoMerprqeH AereHTop.

Haqna na npenoAaBaHe

AyAerropHo: 30,{.
. .neKqhr (20 raca),
o CennxapHn ynpaxHeHhn (15vaca )

. ,ria60paropHh ynpar{HeHhn (10 vaca)

haauxay4rropuo: 60r
o Canaoctonrer Ha noAroroB xa

. HypcoBa pa6ora
o Koscyrraqnr

npeABapxrenHll H3l4cKBaH!,ra (sxaxun t,t yMeHre or npeAxoAHoro o6y,renre)

Cry4eHrrre rpn6aa ycneuHo Aa ca 3aBrpuhnx Kypca no OpraHta,{Ha xhMr4r, AHanurlrHa xt4wt4l,
Qulnxoxnttnn 14 LlHcrpyMeHTanHfi MeroAl4 3a aHanr3.

Aa BnaAenr MHoro 4o6pe xurrarvxara repMxHonorrn u HoMeHKnarypa.

Aa no3HaBar ocHoBHhre xrMl4,.tH14 14 r,t HcrpyMeHTanH n Me:'oAA 3a aHa,nh3 Ha opraHxqHx
cleAhHeH14n.

npenopbqaHx x36HpaeMh nporpaMHh KoMnoHeHTlt

hMe Ha neKTopa



Ct4rpxaxre Ha Kypca

Kypc'br u.le 3ano3HaBa xypchcrhre c oco6eHocrrre Ha ynrpaBhco(oe$exrr e Hara le,rua
xporuarorpaQrn (UHPLC) 14 cbc c-bBpeMeHHxre Maccnel$poMerp hq Hr MeroAx 3a aHanh3. Bl(noqBa
h3yqaBaHero Ha ocHoBHhre npuHLlxnh n npoqech, Kol4To nporl4qar B MaccneKrpoMelbpa.
Paauex4a ce noApo6Ho ycrpoicraoro, napaMerp[Te ra pa6orara Ha MaccneKTpoMerp ]4rr HHTe

AereKroph H nphnolKeHhero !4M I Ka'iecrBeHxF 14 Ko.0t4qecrBeH aHa,nh3. h3y,laBar ce MeroA[Te Ha

v,onwa4ua, BhAoBe MacaHann3arop4 h AereKropr4. o6ptula ce BHhMaHr4e xa rurep$efica Ha

xponnarorpa$a c MaccneKTpoMelbp x Ha Bb3MO}KHOCThre Ha raHAeM MaCCneKTpOMerphflTa.

PasrneN4ar ce pa3nr4qHr4 BhAoBe UHPLC TexHr4Kr4, Kor4To Br{.noqBar ra6op xa xoaoxa, r:6op ua
pa3rBophrenh r pa6ora c rpaAheHTHl4 x x3oKparH!4 enyhpaqh chcreMh. ,l,r,rcxyrnpar ce
cneqr$nvHrre npo6reMh npr lra60pa Ha noABr4xHr4 Qazn u pa3n4e{u thAoBe KoroH!4.
cry4eHrrre ce 3ano3Hagar c A3ncRaaHAATa KtM eKcnephMeHThre nph pa6ora c UHpLC. o6p-uqa
ce BHhMaHhe Ha nph,nox(eHhero Ha ocHoBHt4Te noAxoAh ra nAeurr$rxaql4fl ,.t ko,nl4qecrBeHo

onpeAenflHe. Pa3rnex{Aar ce nphro}KeH n Ha Maccn eKTpoMerphf,Ta B npaKTr4Kara.

TeMomuqHo cudapxaxue xo yte6noma duc4unnuno

A/IlexqNn qacoBe

TeMa

l. Pa3Bhrr4e Ha MaccnekrpoMerp FTa - xcrophqecxr nperneA. OcHoeHr nphHt-lhnx B

MaccneKrpoMerphrra. Eranr B Maccn eKrpoMerp l4nra - fioxt:aqrr, ycKopsBaHe Ha

oHr.r:npaHrre qacrhr{r,t, aHan}43, Aerexrop 14 chcreMa aa cr6r.rpaxe, o6pa6orKa I perhcrphpaHe
Ha AaHHXTe,

ll, Ycrpoicreo Ha Maccn eKTpoMertpa - BxoAnu{a clcreMa. hgroqsnx na oxr:aqrn,
MacaHan143arop, AeTel(Top.

lll. M eroAr4 aa oHr.r:aqra.

lV. El4AoBe MacaHarx3aroph - MarHt4THo-ceKTopHx, KBaApynonHx, fiox rpan, op6ra rpan,
EpeMe Ha norer, ioH-qtxaoTpoHeH pe3oHaHc MaccneKTpoMeTpran c Oypr,re rpatc$oprvraqran.

V, Bn4oae 4erexroph - eneKrpoHeH MHoxhre,n, $apa4eeaa xnerxa, $ororu Ho)t{rre.n.

Vl. l4xrepnpernpaHe Ha cneKTphre. OnpeAennHe Ha MonexynHhn ion. Eleaaesrex cbcraB Ha

Mo.neKynHhn fi ox. <Dparmexrrpaue.

Vll. ynrpaBhcoKo eQexrraHa reqHa xpoMarorpaQran c Maccne KrpoMerp l4q eH Aerexrop (UHpLC-

MS) - l4:rcxaax!4r KIM eKcnephMeHra nph UHPLC. KaqecrBo Ha noABr4)KHl4re Qasra r.r 6y$epr.
Vz6op n pa3Mep Ha RonoHhre. h:6op ra yctoBtfia xa no4arxuara $asa.

Vlll. flpunoxexne - KaqecrBeH t,t Koll4qecrBeH aHa.ar43.

O6u.1 6poi vacoae: 20

2
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5/ Cervrr.rnapnr ynpaxHeH fl

l. PeuaBaHe Ha 3aAaq]4 r r4exruQrxaqhn Ha opraHuqHh cbeAHHeHHn no
3aAaAeH MaCCneXTbp.

B/ YnpaxneHran

l. Pa6ora cbc cneqhanu3xpax coSryep (AMDIS, Mz-mine, Mass ++, Xalibur) npra

o6pa6orxa h pa3qhraHe Ha Maccnexrpx.

f/ Camocronreasa noarorogxa

CaMocroarenHo peuaBaHe Ha 3aAaqI r r4exruQrxaqrn Ha opraH],lqHh creAxHeHhfl no 3aAaAeH

Ma cc ne KTbp

Texruqecro ocrrypiBiiHe Ha o6yi{eHxero

) Teveu xpoanarorpaQ
) Mynrrtvre4raa
> KoMnlorbp c nporpaMa 3a Korr4qecrBeH aHa.nh3.

Sra6nnorpaQNn

Naushad, M., Khan, M. R.

Ekman, R., Silberring, J.,

Westman-Brinkmalm, A.,

Kraj, A.

3oznaaue
Cenn x .nexqrouen xypc- pdf Qoprvrar

u e.ne(TpoHHa Bepcxfl

Ultra Performance Liquid

Chromatogra phy Mass Spectrometry.

Mass Spectrometry: lnstrumentation,

lnterpretation, and Applications. Mass

Spectrometry: lnstrumentation,

lnterpretation, and Applications.

hzdamencmeo

Taylor & Francis Group ZOt4

John Wiley & Sons, 2008

lnc.



Niessen, W. M. A.

Silverstein, R. M.,

Webster, F. X., Kiemle, D.

J.

Kitson, F. G., Larsen, B.

S., McEwen, C. N.

Liq uid Chromatography - Mass

Spectrometry. CRC press (Third Edit).

Spectrometric identifucation of organic

compounds (Seventh Edit).

Gas Ch romatography and Mass

Spectrometry: a practical guide.

http : //www.chemo u i de. co. u k/o no lvs is/m
asspecmenu.html#top

Taylor & Francis Group. 2006

lohn Wiley&Sons, Inc. 2005

Academic Press. L996

flnarnpaur yqe6HH Ae Hocrr4 u MeroAH Ha npenoAaBaHe

BcflKa reMa or nporpaMara ce noAHacF xaro MynrhMeAhfixa npe:etraqun, Koero no3BonnBa
cryAeHTXTe Aa nonyqaBaT HarneAHa npeAcTaBa 3a pa3rnexAaHhfl TeopeTxqeH Marept4a,n.

,flexqr4oHHxrr Marepxa, e nphApyxeH clc ceMt4HapH14 ynpaxHeHl4s, cBrp3aHx c

uHTepnperlpaHe Ha MaccneKrp!4 r onpeAenf,He Ha MoreKyrH}4fi fiOH. onpe4errne Ha e.neMeHTHr4,
cbcraB Ha Mo.rexynHhq iox. Oparmeurupaxe ra anolexynHrn fior.

3aHsrhf,Ta sK,n nLlBar:

. pe[JaBa He Ha 3aAaqh

Merogu H KphrepylH Ha oqeHnBaHe

Arc\nnny+ara npr4uortBa c nr4cMeH u3nr4T - axrhBeH Tecr (15 Bbnpoca).
Cry4exrure ce raxQopmltpar 3a pe3ynrarxre or nrcMeH[Te pa6ofi1 ,1 ce 3ano3HaBar c Morxglre 3a
nocTaBeHaTa oL{eHXa.

Bcr.*(ta nxcMeHh pa6orr (r:nrrHr recroee) ce cbxpaHsBar B npoA'bnxeHhe ua l ro4rxa or
AaTaTa Ha npoBexAaHe Ha ceMecrpr4anHx, I3nl,|T.

E3h K Ha npenoAaBaHe

6t.n ra pc xra

'13rorBhr 
onrlcaHxero

;1.tln. ac. g-p ffuunrup 5oxranoa....l (...1rrt.-.
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обучаващи се в курса за следдипломна квалификация по 

„Високоефективна течна хроматография“ през 2017/2018 г., с период 

на обучение 1 семестър, моля да внесете за обсъждане и утвърждаване 

във ФС следното предложение за състава и датата на провеждане на 

Държавен изпит по специалността. 

Изпитът да се проведе на 7 ноември 2018 г. от комисия в 

състав: 

Председател: доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

и членове: доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

доц. д-р Стоянка Николова Атанасова 

и гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов. 

 

23.10.2018                       Зам.- декан по учебната дейност на ХФ 

 

доц.д-р Виолета Стефанова 



.{o .{eraua
na Xuuuqecrus Qaxy:rrer
ua flronguncxm yHr.rBepcr,rrer

AoKIAA

ot npoQ. dxn Bacun Eopucos Ie rcs - [peaceAareJr Ha Hayquo ,rrypr
tlo nporleA)?ara 3a 3aeMaue Ha aKaAeMr,rqHara AJrGxHocr .Aoqerr'

n flronqrEncxr,rr ynlrlepcurer,,flancufi Xuleugapcru"

no o6:racr Ha Bucrrre o6pa.ronauue 4. Ilpupolnu flaynu, r$amewamuxa u unQopmamuxa,
npo<f ecuoualno HarrpaBneHrre 4. 2. Xu*tuuecxu nayxu
((D usuxoxua un - Ronoudua xumut)

Ysaxaeltu r-n ,{exau,

Yne4oumau Bu, ue ua 1.10.2018 r. ce [poBeAe 3aK]rr)qr{TenHo 3aceaaHue Ha
Hay{Horo xypu, Ha3uaqeHo crc rauoneA J\! P33-3499 or 10.07.2018 r.

Caeg npone4euoro o6crxgaue ruBHo rJracyBaHe, Hayqrroro )rryp[ np[e c;reAHoro
peneHre, c 7 -'3A' u 0 -'[POT[IB':

flpe4rara na (DC xrlr Xrilau.recxxs (f aryl.rer ga us6epe at. ac. d-p ,[uwumtp
Huxonaee llempoa sa '4oqear' r fl.nongrancru ).H[Bepcr{Ter "Ilauczfi Xuaen4apcxu"
no o6racr Ha Br,rcflre o6pa:oraurle 1. Ilpupodnu HayRu, Juame amuxa u uuQopuamuxa,
npo$ecuoualuo HanpaB:reHrre 4.2. Xutuuuecxu uayxu
(Ouzuxoxu.uue - Ronoudna xuuw) xau r(arenpa OusuKoxlll,glc ua Xauaqecxug
([axy:rrer.

Ilpu.noxeuun:

I . flpororol or ntpBoro 3aceAaHr.re Ha HayqHoro xypll;

2. llpororo.r or 3a(Jrroqr,rreJrHoro 3aceAaHrre Ha HayqHoro xypu.

1.10.2018 r.

flrosAr,rs

9renose Ha

,il5flpeaceaare,r na HX:
gxH Bacnr [e,rvea)

(rpoQ. axu Haau I4aanon

l.

(npoS.



,4o

flexaua na

Xulauqecxa @axy.nrer

IIV,,[Iaucrrft Xulen,4apcxr,r"

TYK

AOKJIAN
or AorI. A-p Cro{HKa Hurorosa A'ranacora,

p6roBoAr.rTeJr KaTeApa,,opranu.+ra xrauux", Xuuuuecru Qarylre.r

focnoAran .{erax,

Monx, ,q-p fiop.uan I,Isaxos Crpenacxu ga 6r4e Ha3HaqeH Ha Antxxocr
,,acucreuT " 3a cpoK or 2 roAr.rHr.r. Btr eptsxa c Ha3HaqeHr.rero, KareApa

Opranuuua xr,rMr.r, floeMa ocuryp{BaHero Ha qacoBe xa 4-p Cr:perr,rcrr.r.

flpuaarala npe[[c-r,r3BJreqeur.te or perueHr.re Ha KareApeHr,r, cbBer.

28.09.20t8
flrosar.rs

C yaaNeHue:

(aoq. C.

W\
AtaHacoga



flpennc-r,raeneuenxe

oT 3aceAarrue Ha

xate4pa "Oprauuqsa xruus"
or 28.09.2018 r.

flporoxol Ns 297

Ha 28.09.2018 r. ce EpoBeae 3aceaar{ue Ha KareapeHll CBBer Ha xare,qpa "oprauuvna

xuuxg".

O6III 6cras 7. flptacrcrna'r 6: ,qoq. ,q-p Crera CrarKosa' AoII' A-p CrosuKa Hmolona'

, Aou. A-p Pltmna Eaxalcra, aoII. A-p Colel Aasr,o, rn. ac. A-p Cranuuup Manonon, r:r' ac'

a-p ,{nrrrurrp Boxmtos. Orcrcrsa 1 - .qoq' a-p fIraMeH AHrenoB - orrrycr<

Heo6xoArarra 6pofi ra [oJIoxI'rreJIeH :rl:,6op 4.

.{neren pe4:

1. Yqe6su Brrrpoclz.

2. KaaPoru BbrrPocll.

3. Texyuu Bbrlpocr.

flo r.2 or AHesHn, peA BBB Bp63Ka c 3aurrrara Ha AIrcepraIIHoHHI'r' TpyA Ha

A-p fiopAaH CrpenaCxu KaTe.qpa ,,Opraulr.rUa xu*ut" B3e pe,,leHl{e Aa Ha3HarII,I A-p

Crperracrr,r Ha AnbxHocr ,,acltcreut" 3a ABe roAr{HI'r. Kare4para noeMa ocuryprBaHero

Ha qacoBe na A-p CrPeucxu.

CleA o6ctNAane, Kare.[peHI'IJI cbBer eAI{HoAyruHo npue .q-p CrpeMcKI'I Aa

6rre sasuaqeg Ha AJIbxHocr ,,acr'tcterr".

Peurenne: KC nPegnara na (DC:

,{a nasnaun .q-p CrpeMcKr{ Ha AJIBxHocr "acractegr" 
3a LBe rcAnHh''

28.09.2018 r. IPoroKorIqI'IK: W
rp. fInoBAHB 1rur' ac' a-P A'



focno4zn {exar,
Ha I 0' 10'201 8 r' ce crcr:os KareApe, c6Ber B rar. Xrrurr,rqua rexHoJrorru. pa.:rnegana 6ey;::$;i; :*. 

a-p Aar.ro Tonqer Touqea .u ,..,rur", orrycr 3a repLro,u or 7.12.2018 r. rc
Zcxalrero My e BBB BpB3Ra c [poatJrxaBaue na pa6otara My no MexA],rrapoaeH lpoerrrro rexHoJrorrur, ycr.poficrro u roucyMarr,rBu 3a 3arrlrrra Ha lrofiro e lr pGKoBo.qxreJr. c neroso c'AeficrBr,e u" ,--,t"nt'ooKyMe'Trr 

lr3BbH clpa,ara, Ha

x'zne,sapc*" u rno6ar Enrrpupafic rexuo.,ro4xr.r. *"o".l"Jjli'o1li,Ilffi.X#;iffiff;
Ha reMa ,,@opruynzpaue Ha 6esouacsa MacruJra, noo*o** 3a [poeKT p 1 na lpyna fET,CAII{", sa ueprloAa 2015 - 201 8 r.

.{o.{exana
ua Xuur,rqecrr-r $aryrner
npz IIY ,,fI. Xaaer4apcxu..

Tyr

AO KJIAA

or aorl. a-p Mapur itop4anora Aurenona-povora,
Prrconogr,rren xa:re4pa,,Xlrur,ruua,rexgororru..

3a zsntrBerr.re Ha 3aAaqr.rre no AotoBopa ocHoBrro
,,Xzlruwa lexuoaou.r,', Karo 3a HrKoz 3a1ar caBK;rroqeHu
BIHIIIHII I,I3IbJIHI,ITEJI}I.

lll.ra srgN{oxrocr, urenoBe or Kareapara Aa [oeMar 3aerocrra uy no yre6rureAr.rcqlrrJruHu, Koero Beqe 6e uanpanexo [pe3 u3Mr,rHaJrara fre6ua ro.qzua.
flonacroxulerrr yqacrBa r'r B lorroroBr(ara Ha rrpoeKT 3a (oHK]pc rcu MOH uo uo406uaTEMATI,ITA.

,aenogere Ha KareApe,rxr cbBer np,nexa Moa6ara sa y4rnxaBa,e Ha HerrJrareHr.r, orrryc*Ha AOrI' 'q-p' '(' Toxver u ,,peA,rara na @axyrreruu, cbBer Aa yrB6p.qu ya,nxaBa'ero HaHerrJrareHu My orrycr, crxttrHo or 7.12.201g r. rc 27.09.2019 r.
flpr.,rarau uoa6a or .uoq. a-p ,{. Tonven u upenr{c or flpororona Ha KareApeHr, crBer.

Ptxosorqrer rare4pa XT:

pa6oru xonerruBlT or KareApa
Ir r(oJreru or $axy:rrera, r(arTo u

18.10.2018 r.

(aou. o-o



KoreApo "Xrmuqxo texlonorua,

IPOTOKOI|Ne 119

oT KaTeApeHo cbBeu.laHue
llpenrc

lxec 10 '10'201g ro4' ce cbcrog cbBeulaHhe Ha xar. Xur,urrxa rexHonorr4,.
f-lpucucreaxa: npo$.A_p T. Axroaa, Aotl. A_p M. Axrenoea_poMoBa, Aorl. A_p f.

Flarpoxoa, rfl. ac. A-p x. flerxoea, rn. ac. A-p rzr. Kocroea, ac. fr. Fnee, xuu. x.
CuMeoxoea.

Orcucrsaxa: Aoq. A-p,Q. Tonves _ B HenflareH ornycK, rn. ac. 4_p O. TeHeea _ e
oTnycK no [,rafi .]t4HCreo.

Crreeqanrero npeMuHa npu cneAHus AHeBeH pe4:
m.1. Kadpoeu e-bnpocu

Aoq' a-p M' Axrenoea-porraoea cuo6qu, i{e Aoq. 4-p,Q. Tonvea (rurr,, cexqran HXT) e
Aeno3upan i'on6a sa HenflareH ornycK 3a nepuoA or 07.12.201g r. go 27.0g.201g r.

l4craxero My e BbB Bpb3Ka c npoAbnxaBaHe xa pa6orara My no MeMyHapoAeH
npoeKT no rexHonorug, ycrpoicrso u KoHCyMaruBr4 3a 3au.rura Ha qeHH AOKyMeHTU r43BbH
crpaHara, Ha KOfrTO e r pbKoBoAl4Ten. c xeroeo cbAeicrBue 6e cxnrcqex AoroBop Me,*y
Hnfl ,,naucui Xuneu4apcxu,, u lno6an Exrupnpafic Texxono4xr,rc Kopn., MA, CAIII:
,Qoroaop HnA - Ns984 Ha reMa ,,oopnaynupare xa 6esonacxr Macruna, noAxoA,r.h 3a
npoerr P 1 xa l-pyna fET, CAUI", 3a nepuoAa 2O1S _201g r.

3a usnunxeHue Ha 3aAaq re no AoroBopa ocHoBHo pa6oru KoJreKTuBbr or KareApa
,,Xr4r,'u'{Ha rexHororr4q", Karo 3a H9KO14 3aAaqu ca BKnpqeH 4 K.refu or Qa(ynrera, KaKro
t4 BbHUJH14 t43nbfl HUTenu.

l4^aa eueMoxxocr, qfleHoBe or KareApara Aa noeMar 3aerocrra uy no yve6xure
AucqunnuHu, Koero Beqe 6e xanpaeexo npe3 3MhHanara yvebxa roArHa.

9nexosere Ha KareApeH s cbBer np exa uon6ara 3a yAbnxaBaHe Ha HennareHue
ornycx Ha Aoq. A-p. A. Tonqee npegara ua Oaxynrerxr4q cbBer Aa yrBbpAH
yAlnxaBaHero Ha HennareHuf, My ornycK, cquraHo ot 07jr2.201g r. go 27.0g.201g r.

flporoxonrpan:

(xun.



AO P-n KATEAPA XI4MI4r{HA TEXHOjIOfI4'
try "t7 ALLCLIfi . Xr4trEHAAPCKr4.

nnoBIr4B

MOJIEA

or AorI. .4-p /4aHqo Tonven Touver,

rareqpa,,Xuur,rqua rexroaorfis,,

f-xo P-n rcare4pa,

Moar 4a urpr 6rAe pa3perneH He[JrareH orrrycK, cqrrrarro or 7.12.201g r. lo
27 '09 '2019 r' 3a ra [poAbJrxa pa6orara ME Karo pbKoBorr.rren Ha ,,poe*r ,,o rexHorora.s,
YCT-POiCTNO I.I KOHC}']UATI,IBI,I 3A 3AI{I.ITA HA IIEHHI,I AOKYMEHTI.I I,I3B'H C'TPAIIATA. fIO NPOEXTA

rracrBa KareApa XT crc cronancKr'r .qoroBop. flouac:ro'qeu ce rroAforBs t4 npoercr 3a

)4racrr're B r(oH(ypc no noao6na reuaT raxa r Eurapr.rs. HrMaM yve6na narorape'ocr npe3
TO3r4 Ilep]ro.q.

04.10.2018 r.

rp. flnongun
aou. A-p A. Tonqes:



.{o ,{ercana

na Xurr.rr.rqecru lpaxynrer
upu IIY ,,fI. Xr.urengapcxu..

Tyr

noK.,rAA

or aoq. A-p Mapu-r I)iopqauona Anrenoaa-porr,rora,
pr,rooo4area xare4pa,,Xzuravna rexnoloruf,

focno4an.{exau,

Moae npo![' A-p Maraa:ren ,,{vrr.rurpon 3naranos .qa 6rAe xoHopyBaH [peflo.EaBaren 3a
BOAeHe Ha nekrlrro,Hr'r KypcoBe uo A,Cq[urr{Hr.rre "Xr,rur-rr na xparu.rrer,ure [poAyrr, - I vacr",
"Xnrrru na xpanr{TenHxre npoay*ra - II vact,, r.r ,,gyN.qa seqecrsa B xpa,zreJrHr,rre [po.qy.Tr,r..
3a cry.4eHTlr or Man.rcrupcKa fiporpaua ,,Xpanr.rremra xuuut,, pe.qoBrro o6yrenue, atpxaBHa
IIopBrr(a:

I ceuecmtp

Xuur,la ua xpauurerrHr{Te upo4Fru _ I qacr (rexqlu) _ 60 .raca

II ceuecmtp

Xuuur na xpanureJrHr.rre npoAyrTr.l - II qacr (nexqrara u cerr.runapra) _ 90 + 15 = 105 qaca
9yxAr, seqecrsa B xpa,[TeJr'r,rre rrpoA]'rorr (.nexquu u cerr,rnnapr) - 60 + 15 = 75 \aca

flpe4nu4eur.r ca a l0 qaca ga npoBexraue Ha ceMec,rplrirJrur.rre r,Blr,rrr,r.

O6ruo sa I z II ceuecrrp - 250 ,aaca.

18.10.2018 r. Prxono4arel rar. XT:
(aou. a Poruooa)



TexHonotn,-"

nPOTOKOI Ne 119

oT KaTeApeHO CbBeu.laHre
flpenr,rc

.Qrec'10..10.201g ro4. ce cbcros cbBeulaHue Ha xar. Xruurrna rexHoflorhr.
llpuctcreaxa: npo+. A_p T. AHroBa, Aoq. A_p M. AHrenoea_poMoBa, Aoq. A_p f.,arpoxoa, rn. ac. A-p X. flerxoaa, rn. ac. A_p [,4. Kocroaa, ac.,. Fnee, xru. X.Crrdeoxoea.

Orcrcreaxa: Aotl. A-p.Q. Toxvee _ B HennareH ornycx, rn. ac. 4_p O. TeHeea _ e
ornycK no MafiquHcrgo.

Craet4axuero npeMuHa npu cfleAHu, AHeBeH peA:
m.1 . Kadpoeu e.bnpocu

Pasrne4axo 6e npe4onoxerraero npo$. 4_p Mar4aneu ,Quruurpoa 3naraxoe 4a6u4e xoxopyeaH npenoAaBaren 3a BoAeHe Ha neKqhoHeH Kypc no MarucrbpcKa nporpaMa
,,Xpaxurenua xrruun,, (pe4oero o6yverre, AbpxaBHa nopbqKa).

Kare4pexranr cbBer npe4noxra npo$. 4_p M. 3naranoa 4a 6u4e xoHopyBaH no
Ar4ctl[nn Hure: "Xn,,us Ha xpaHurerHure npoAytoh _ I .lacr,,, ,,Xuuua 

Ha xpaHurenHrre
npoAyKrh - ll ,{acr,, ra ,,gprqqra Beu.lecrBa B xpaHurerHure npoAytrrt4. c y\ie6Ha
HaroBapeHocr 250 .{aca.

9nexoaere Ha KareApeHu, clBer nprexa npeAJroxeHuero.

fipororonupan:

roea)



[o [eraua
Ha Xt,l uqecxric r[axylrer

AOI(JIAA
or Aou. A-p Hrua ,{uv,rena

Prxoeogurel Ha KareApa @HsaxoxH14Hq

YsaNaen4r, r-u .{exau,

Molr ga 6's4ar xouopynaH, 80 ,raca ynpaxHeH,, no AltcltfinJr]rHara ,,Mareuarnxa,, ua
flaee,r fletpoa rleBrqapoB, rouro rofi e u:pa6orur npe3 Mecerl oKroMBpH, ao Ha3HarraBaHe'ro My
ua I uoeurpu 2018 roa. , Karo Bb3HarpaxAeHuero e 7 rs. sa qaa ynpaxHeHr{e.

22 orrourpu 2018 roa. Prxoao4ure,r r<are4pa @X:

(aoq. a-p FI .{nuvesa)




