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Учебни резултати за курса
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 молеквивалентна концентрация;
 Да решават задачи от разреждане на разтвори;
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени
разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др.
Начин на преподаване
Аудиторно: 120 ч.
 Лекции (60 часа)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 150ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика,
получени в средния курс на обучение.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
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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Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
Съдържание на курса
Курсът по 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
А/Лекции Обща и неорганична химия I част
Тема
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.
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.
Природа на химичната връзка
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, ЛангмюирЛюис. 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. Донорноакцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия.
Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката.
Видове химични взаимодействия
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.
Координационни съединения
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на

часове
6

3

5

12

8

3

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ)
и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните
съединения. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.
Химична кинетика
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на
химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции
от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда.
Катализа
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.
Химично равновесие
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.
Дисперсни системи ‒ основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Истински
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.
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Общ брой часове:

1
3

2

3

15

1
1
60

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

Б/ Упражнения по Обща и неорганична химия І част
Тема
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
Тема ІІ.
Решаване на задачи

часове
4

4

4

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 молеквивалентна концентрация, като се използва кристалохидрат
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
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
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
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

4

4

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)
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
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
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)
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

4

4

4

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
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
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
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
Общ брой часове:

4

4

4

4

60

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по
тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за
посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс. В самостоятелната си работа,
студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителите на лабораторните
упражнения.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
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.
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Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал.
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.
Оценката по 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.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Ваня Лекова
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България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Педагогика на обучението по ...
Специалност
Химия и английски (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Обща и неорганична химия ІI част
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
първа
Семестър
IІ
Брой ECTS кредити
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Име на лектора
Гл. ас. д-р Галя Тончева
1

Учебни резултати за курса
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.
Начин на преподаване
Аудиторно: 105 ч.
 Лекции (45 часа)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 165 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от
предходния семестър на обучение.

2

Препоръчани избираеми програмни компоненти
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
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
Съдържание на курса
Тематично съдържание на учебната дисциплина
Курсът по 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.
А/Лекции по Обща и неорганична химия II част
Тема
часове
Водород
2
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.
1 група на периодичната система
2
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr)
Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение.
2 група на периодичната система
2
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
13 група на периодичната система
4
Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи
Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение.
Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на
химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване.
Химични съединения. Приложение.
14 група на периодичната система
4
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.
3

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.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения
на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
Преходни елементи
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен
ред.
6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
11 група на периодичната система

5

5

2

1

2

2

2

2

2

2
4

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

2

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

2
2
45

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

Б/ Упражнения по Обща и неорганична химия II част
тема
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
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
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)

часове
4

4

4

5

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
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
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 SO32 и сулфатни SO42 йони
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3
6. Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O82–
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

4

4

4

6

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 SO32‒ до SO42‒
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
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)
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]
Тема XІІ.
Решаване на задачи

4

4

4

4

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
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
Тема ХV. Защита на курсовата работа
Общ брой часове:

4

4

4
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.
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Общая и неорганическая химия
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
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.

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс.
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в
теоретично и методично отношение.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от защитата на
курсовата работа и 3) Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) е
Отличен 6, получават крайна оценка по дисциплината Отличен 6.
Оценката по 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.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
доц. д-р Ваня Лекова
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ»
Учебен курс
Факултет
Биологически
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Педагогика на обучението по ...
Специалност
Биология и химия (редовно обучение)
ОПИСАНИЕ
1. Наименование на курса

Обща и неорганична химия I част
2. Код на курса

3. Тип на курса

Задължителен
4. Равнище на курса (ОКС)

Бакалавър
5. Година на обучение

първа
6. Семестър

І
7. Брой ECTS кредити

10
8. Име на лектора

гл. ас. д-р Галя Тончева
9. Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели)
Успешно завършилите обучението по тази учебен курс:
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 молеквивалентна концентрация;

Да решават задачи от разреждане на разтвори;

Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на
наситени разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др.
10. Начин на преподаване
Аудиторно: 120ч.
 Лекции (60 часа)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 180 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни
упражнения. Лабораторните упражнения по Обща и неорганична химия I част са
задължителни. Лабораторните занятията включват предварителна, самостоятелна подготовка
на студентите по темата от лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните
упражнения създават условия за активно участие на студентите в процеса на решаване на
изчислителни задачи, за обсъждане и обобщение на лабораторните резултати.
11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания
за други (едновременни) курсове
Студентите трябва:
 да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, получени в средния
курс на обучение.
12. Препоръчани избираеми програмни компоненти
13. Съдържание на курса

13. А. Общо описание (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.

13. Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина
а) лекции – 60 часа
Лекция № 1 – 4 часа
Тема: 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.
Лекция № 2 - 4 часа
Тема: 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.
Периодично променящи се свойства на атомите на химичните елементи: йонизационна
енергия, електронно сродство, атомни и йонни радиуси, електроотрицателност.
Лекция № 3 - 4 часа
Тема: 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. Донорноакцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – основни понятия. Свързващи,
антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. Порядък на връзката.
Лекция № 4 - 4 часа
Тема: 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.
Лекция № 5 - 4 часа
Тема: Координационни съединения – I част
Основни характеристики на комплексните съединения – координационно число, вътрешна и
външна координационни сфери, централен атом, лиганди, степен на окисление на централен
атом в координационна единица, хелатообразуване, дентатност на лиганди. Номенклатура на
комплексните съединения. Примери за наименуване на комплексни съединения.
Лекция № 6 – 4 часа
Тема: Координационни съединения – II част
Изомерия при комплексните съединения. Природа на химичната връзка в комплексните
съединения. Метод на валентните връзки (МВВ) ‒ същност на метода.Теория на кристалното
поле (ТКП) – основно положение и приложение. Спектрохимичен ред на лигандите.
Магнитни свойства и цвят на комплексните съединения.

Лекция № 7 – 2 часа + 2 часа колоквиум
Тема: Енергетика на химичните процеси.
Топлина на образуване (разлагане) на химично съеднинение. Топлинен ефект на химичните
реакции. Закони в термохимията.
Лекция № 8 - 4 часа
Тема: 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.
Лекция № 9 - 4 часа
Тема: Катализа
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при хомогенно и
хетерогенно каталитични процеси.
Лекция № 10 - 4 часа
Тема: 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.
Лекция № 11 – 4 часа
Тема: 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.
Лекция № 12 – 4 часа
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.
Лекция № 13 – 4 часа
Киселини и основи по Бръонстед и Лоури и по Арениус. Йонно произведение на водата.
Водороден показател. Индикатори. Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на сол,
получена от силна киселина и слаба основа. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и
силна основа. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и слаба основа.
Лекция № 14 – 4 часа
Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на
хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори – оптични (опалесценция,
оцветяване на золите и Тиндалов ефект) и електрични.
Лекция № 15 – 2 часа + 2 часа колоквиум
Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията.
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2 часа
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2 часа

Провежда се през 15-та седмица от семестъра
б) упражнения - 60 часа
Упражнение № 1– 4 часа
Тема: 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
Упражнение № 2– 4 часа
Тема: Приготвяне на разтвори
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Начини за изразяване на концентрация на разтвори
Експериментална част
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
Упражнение № 3 – 4 часа
Тема: Разтворимост на веществата
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Експериментална част
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества
Упражнение № 4 – 4 часа
Тема: Атомно - молекулна теория I част
Решаване на задачи
Концентрация на разтворите.
Масова част на разтвора (%)
Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%)
Експериментална част
1. Количествено определяне на кристализационна вода в меден сулфат пентахидрат
CuSO4•5H2O
2. Определяне на мол-еквивалентната маса на калциев карбонат СаСО3
Упражнение № 5 – 4 часа
Тема: Химична кинетика
Решаване на задачи
Моларна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
Експериментална част

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
Упражнение № 6 – 4 часа
Тема: Химично равновесие
Решаване на задачи
Моларна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация
Експериментална част
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
Упражнение № 7 – 4 часа
Тема: Катализа
Решаване на задачи
Мол-еквивалентна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
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)
Упражнение № 8 – 4 часа
Тема: Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация
Решаване на задачи
Мол-еквивалентна концентрация
Смесване и разреждане на разтвори с мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
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
Упражнение № 9 – 4 часа
Тема: Водороден показател. Буферни разтвори. Хидролиза на соли
Решаване на задачи
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация
Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
Експериментална част
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

Упражнение № 10 – 4 часа
Тема: Окислително-редукционни процеси. Електролиза
Решаване на задачи
Връзка между различните начини за изразяване на концентрация
Връзка между концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация
Експериментална част
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)
Упражнение № 11 – 4 часа
Тема: Координационни съединения 1 част
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация
Експериментална 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)
Упражнение № 12 – 4 часа
Тема: Координационни съединения 2 част
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и мол-еквивалентна концентрация
Експериментална 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
Упражнение № 13 – 4 часа
Тема: Адсорбция
Решаване на задачи
Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%), моларна и мол-еквивалентна
концентрация
Експериментална част
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

Упражнение № 14 – 4 часа
Тема: Колоидно-дисперсни системи 1 част
Решаване на задачи
Разтворимост на веществата
Експериментална 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
Упражнение № 15 – 4 часа
Тема: Колоидно-дисперсни системи 2 част
Решаване на задачи
Разтворимост на веществата
Експериментална 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
13. В. Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони,
вакуум помпи, апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за
провеждане на лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
14. Библиография (основни заглавия)

Автор
Ирена Костова
К. Стойнова, А.
Ангелачева,
Й. Стефанова,
Г. Тончева,
П. Маринова,
В. Лекова
А. Димитров
Д. Лазаров

заглавие

Обща и неорганична химия
Ръководство за лабораторни
упражнения по обща и неорганична
химия

Неорганична химия I част
Неорганична химия

В. Лекова, К. Гавазов, Ръководство за решаване на задачи
А. Димитров
по обща и неорганична химия
Адаптирането на

Номенкратура по неорганична химия.

издателство

година

Софттрейд,
София

2016

Пловдивско
университетско
издателство

2019

Пловдивско
университетско
издателство
УИ „Св.
Климент
Охридски"
Пловдивско
университетско
издателство
Академично

1998

2019

2019
2009

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

Препоръки на IUPAC 2005

издателство
”Проф. Марин
Дринов”, София

Д. А. Князев,
С. Н. Смарыгин

Неорганическая химия

Юрайт

2012

Ю. В. Алексашин

Общая химия

Макет плюс,
Москва

2012

Химия

Юрайт

2014

Сборник задач и упражнений по
общей химии

Юрайт, Москва

2016

Химия. Задачник

Юрайт, Москва

2016

А. М. Голубев,
Ю. А. Лебедев,
Г. Н. Фадеев,
В. Н. Шаповал
C. А. Пузаков, В. А.
Попков, А. А.
Филиппова
Ю. А. Лебедев,
Г. Н. Фадеев, А. М.
Голубев, В. Н.
Шаповал
М. Б. Степанов
Julia Burdge

Chemistry, Third edition

Steven Zumdahl, Susan Zumdahl

Chemistry, Ninth edition

Ebbing Gammon

General Chemistry

The McGraw Hill
Companies
Brooks/Cole
Cengage Learning
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York

2014
2014

2009

15. Планирани учебни дейности и методи на преподаване

 Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения.
Лабораторните упражнения по Обща и неорганична химия I част са задължителни.
Лабораторните занятията включват предварителна, самостоятелна подготовка на студентите
по темата от лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните упражнения
създават условия за активно участие на студентите в процеса на решаване на изчислителни
задачи, за обсъждане и обобщение на лабораторните резултати.
16. Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния
материал. Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на
преподавания лекционен материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната
подготовка на студентите.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се
формира от 2 компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2)
Резултат от писмения изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се
освобождават от компонент 2) и получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.
Оценката по 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.
17. Език на преподаване

Български
18. Стажове/практика

няма
19. Изготвил описанието

доц. д-р Петя Маринова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ»
Учебен курс
Факултет
Биологически
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Педагогика на обучението по ...
Специалност
Биология и химия (редовно обучение)
ОПИСАНИЕ
1. Наименование на курса

Обща и неорганична химия II част
2. Код на курса

3. Тип на курса

Задължителен
4. Равнище на курса (ОКС)

Бакалавър
5. Година на обучение

първа
6. Семестър

IІ
7. Брой ECTS кредити

9
8. Име на лектора

гл. ас. д-р Галя Тончева
9. Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели)
Успешно завършилите обучението по тази учебен курс:
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.
10. Начин на преподаване
Аудиторно: 105 ч.
 Лекции (45 часа)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 165 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания
за други (едновременни) курсове
Студентите трябва:
 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.
12. Препоръчани избираеми програмни компоненти
13. Съдържание на курса

13. А. Общо описание (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 окислителноредукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. Зададената
индивидуална курсова задача придава завършеност на обучението им по тази дисциплина.
Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за
усвояване на материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на
обучение.
13. Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина
а) лекции – 45 часа
Лекция № 1 – 3 часа
Тема: Водород. 1 група на периодичната система
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество. Разпространение.
Получаване. Съединения на водорода. Приложение.
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.
Лекция № 2 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 3 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 4 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 5 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 6 – 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 7 – 1 час + 2 часа колоквиум
Тема: 17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At). Обща характеристика на атомите на
химичните елементи. Физични свойства на простите вещества.
Лекция № 8 - 3 часа

Тема: 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.
Лекция № 9 - 3 часа
Тема: Преходни елементи. 6 група на периодичната система
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен ред.
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите вещества.
Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
Лекция № 10 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 11 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 12 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 13 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 14 - 3 часа
Тема: 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.
Лекция № 15 - 1 час + 2 часа колоквиум
Тема: 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.
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2 часа
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
Колоквиум върху 50% от учебния материал 2 часа
Провежда се през 15-та седмица от семестъра

б) упражнения - 60 часа
Упражнение № 1– 4 часа
Тема: Пречистване на вещества
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Видове окислително-редукционни реакции
Експериментална част
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
Упражнение № 2– 4 часа
Тема: 1 и 2 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори:
1. Прости вещества
2. Хидриди на алкалните и алкалоземни метали
Експериментална част
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
Упражнение № 3 – 4 часа
Тема: 13 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Редуктори
Йони на метали в низшата им степен на окисление
Експериментална част
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)
Упражнение № 4 – 4 часа
Тема: 14 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители и редуктори
Съединения на Pb(IV) и С(II)
Експериментална част
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
Упражнение № 5 – 4 часа
Тема: 15 група на Периодичната система
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
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
Упражнение № 6 – 4 часа
Тема: 16 група на Периодичната система
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
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 SO32 и сулфатни SO42 йони
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3
Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O82–
Упражнение № 7 – 4 часа
Тема: Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли
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
Упражнение № 8 – 4 часа
Тема: 5 и 6 група на Периодичната система
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:

1. Прости вещества
2. Съединения на Cr(VI)
Експериментална част
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 SO32‒ до SO42‒
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)
Упражнение № 9 – 4 часа
Тема: 7 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Уравнения на окислително-редукционни процеси
Окислители:
1. Прости вещества
2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли
Експериментална част
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
Упражнение № 10 – 4 часа
Тема: 8 група на Периодичната система
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
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)
Упражнение № 11 – 4 часа
Тема: 9 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
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]
Упражнение № 12 – 4 часа
Тема: 10 група на Периодичната система

Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения
Експериментална част
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
Упражнение № 13 – 4 часа
Тема: 11 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
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
Упражнение № 14 – 4 часа
Тема: 12 група на Периодичната система
Решаване на задачи
Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи
Експериментална част
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
Упражнение № 15 – 4 часа
Тема: Защита на курсовата работа
13. В. Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони,
вакуум помпи, апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за
провеждане на лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
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15. Планирани учебни дейности и методи на преподаване
 Курсът по Обща и неорганична химия II част включва лекции и лабораторни
упражнения. Лекциите включват теоретични обяснения и въпроси от студентите.
Лабораторните упражнения Обща и неорганична химия II част са задължителни. Те
включват решаване на уравнения на окислително-редукционни процеси, изчисления
по химични уравнения, обяснение на експерименталните задачи, самостоятелно
изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените
резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно
участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.
16. Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния
материал. Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на
преподавания лекционен материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната
подготовка на студентите.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се
формира от 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.

17. Език на преподаване

Български
18. Стажове/практика
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Учебни резултати за курса
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.
Начин на преподаване
Аудиторно: 75 ч.
 Лекции (45 часа)
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 165 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика,
получени в средния курс на обучение.
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
Съдържание на курса
Курсът по 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
2

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
А/Лекции Обща и неорганична химия I част
Тема
часове
Строеж на атома
4
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.
Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система.
2
Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система.
Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.
Природа на химичната връзка
3
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, ЛангмюирЛюис. 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. Донорноакцепторна връзка
Видове химични взаимодействия
8
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.
Координационни съединения
4
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на
химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ)
и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните
съединения. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
2
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.
Химична кинетика
3
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на
химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции
от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда.
Катализа
2
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.
Химично равновесие
3
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
3

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.
Дисперсни системи ‒ основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Истински
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.
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Колоквиум върху 50% от учебния материал
Общ брой часове:

12

1
1
45

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

Б/ Упражнения по Обща и неорганична химия I част
Тема
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
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
Тема ІIІ.
Разтворимост на веществата
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества
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

часове

3

3

3

3

4

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

3

3

3

3

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.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
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.
Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния материал.
Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6 се освобождават от компонент 2) и
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.
Оценката по 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.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Ваня Лекова
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Педагогика на обучението по ...
Специалност
Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование
(редовно обучение)
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Наименование на курса
Обща и неорганична химия ІI част
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
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Година на обучение
първа
Семестър
IІ
Брой ECTS кредити
7
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гл. ас. д-р Галя Тончева
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Учебни резултати за курса
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.
Начин на преподаване
Аудиторно: 75 ч.
 Лекции (45 часа)
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 135 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от
предходния семестър на обучение.
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на
лабораторни упражнения по неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Твърди и течни реактиви.
Съдържание на курса
Тематично съдържание на учебната дисциплина
Курсът по Обща и неорганична химия II включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са
разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
2

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.
А/Лекции по Обща и неорганична химия II част
Тема
Водород
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.
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 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.
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.
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.
15 група на периодичната система
Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи.
Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения
на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения.

часове
2

2

2

4

4

5

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.
Преходни елементи
Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен
ред.
6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
11 група на периодичната система

2

1

2

2

2

2

2

2

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

2

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

2
2
45

Форми на текущ контрол върху лекционния материал:
І Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра
ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал
Провежда се през 15-та седмица от семестъра
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Б/ Упражнения по Обща и неорганична химия II част
Тема
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
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)
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
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
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 SO32 и сулфатни SO42 йони
5. Редукционни свойства на натриев тиосулфат Na2S2O3
6. Окислителни свойства на пероксидисулфатния йон S2O82–
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

часове

3

3

3

3

3

3

5

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]
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)

3

3

(NH4)2SO4•NiSO4•6H2O
Тема IX.
3
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 Х.
3
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
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.

Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Година

Д. Лазаров

Неорганична химия

УИ „Св. Климент
Охридски"

2019

И. Дуков

Неорганична химия
Химия на елементите

Ес принт, София

2007

E. Киркова

Химия на елементите и техните
съединения

И. Костова

Обща и неорганична химия

В.Лекова, К.Гавазов,
А.Димитров

Ръководство за решаване на задачи по
обща и неорганична химия

УИ „Св. Климент
Охридски"
„СОФТРЕЙД“
София
Пловдивско
университетско
издателство

2013
2016
2019

6

К. Стойнова, А.
Ангелачева,
Й. Стефанова,
Г. Тончева,
П. Маринова,
В. Лекова

Ръководство за лабораторни
упражнения по обща и неорганична
химия

Христо Баларев (ред.)

Номенкратура по неорганична химия.
Препоръки на IUPAC 2005

Д.Шрайвер, П.Эткинс

Неорганическая химия том 2

Н.Ахметов

Общая и неорганическая химия

Пловдивско
университетско
издателство

Академично
издателство
”Проф. Марин
Дринов”, София
„Мир”, Москва
„Вышая школа”,
Москва

2019

2009
2004
2003

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
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.

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс.
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в
теоретично и методично отношение.
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения
изпит. Студенти, чиито резултати по 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.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
доц. д-р Ваня Лекова
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Педагогика на обучението по ...
Специалност
Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното
образование (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Обща и неорганична химия I част
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
първа

Семестър
І
Брой ECTS кредити
8

1

Име на лектора
гл. ас. д-р Кирила Стойнова
Учебни резултати за курса
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, филтруване, декантиране, нагряване, накаляване, термостатиране, сушене, охлаждане,
колориметрично определяна на рН на средата;
 да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и
мол-еквивалента концентрация;
 да описват проведените експерименти;
 да анализират и обобщават експерименталните си резултати.

Начин на преподаване
Аудиторно: 45 ч.

Лекции (30 часа)

Лабораторни упражнения (15 часа)

Извънаудиторно: 195 ч

Самостоятелна подготовка

Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и
Физика, получени в средния курс на обучение.
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Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум
помпи, 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.
 Реактиви – твърди и течни.
 Литература по обща и неорганична химия
Съдържание на курса
Курсът по Обща и неорганична химия I част включва лекции и лабораторни упражнения. 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 упражненията са задължителни. В лабораторните упражнения се прилага и
затвърждава лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в
химична лаборатория, извършване на основни химични операции, анализиране и обобщаване на
експерименталните резултати.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Обща и неорганична химия I част
Тема
Строеж 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.
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.
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.
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. Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение
на електролизата.

часове
3

2

2

6

3

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. Двойни соли.
Химична кинетика
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Фактори влияещи върху скоростта
на химичните реакции. Молекулност и порядък на химичните реакции. Активираща
енергия. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда.
Катализа
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.
Химично равновесие
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.
Дисперсни системи ‒ основни понятия. Класификация на дисперсните системи.
Истински 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. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. Буферни
разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли.
Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация и свойства на колоидните
разтвори.
Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията.

3

Общ брой часове:

30

2

2

2
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Б/ Упражнения по Обща и неорганична химия I част
Тема
Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната
лаборатория. Техника на безопасност
1. Правила за работа в химичната лаборатория. Техника на безопасност
2. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции
3. Основни понятия и величини. Основни закони в химията

часове

2

2
Тема ІІ. Приготвяне на разтвори
1. Приготвяне на разтвор с масова част (%)
1.1. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%)
1.2. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се
използва кристалохидрат
2. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с моларна концентрация, като се използва
кристалохидрат

4

Тема ІIІ. Разтворимост на веществата
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат K2Cr2O7
2. Топлинен ефект на разтваряне на различни вещества

2

Тема IV. 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

2

Тема V. Електролитна дисоциация
1. Електропроводимост на твърди и на стопени соли
2. Електропроводимост на разтвори на вещества

1

Тема VI. Водороден показател. Хидролиза на соли
1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори
2. Хидролиза на соли
2.1. Хидролиза на сол, получена от силна киселина и слаба основа
2.2. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и силна основа
2.3. Хидролиза на сол, получена от слаба киселина и слаба основа

2

Тема VII. 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

2

Тема VIII. Химично равновесие. Катализа
1. Химично равновесие
1.1. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху
химичното равновесие
1.2. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие.
2. Катализа
2.1. Хомогенно-каталитичен процес
2.2. Хетерогенно-каталитичен процес

2

Общ брой часове:

15

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да са запознати теоретично с лабораторните упражнения – за същността
на опитите и операции по тяхното изпълнение.
В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и
ръководителите на лабораторните упражнения.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
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 и самостоятелна работа на
студентите в процеса на практическите занятия, за дискутиране, анализиране и обобщение на
лабораторните резултати.

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 1
компонент: Резултат от писмен изпит.
Студентите имат право да се информират за резултата от писмената си работа и да се
запознаят с мотивите за поставената оценка.
Писмените работи от изпита се съхраняват в продължение на 1 година от датата на
провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Ваня Лекова
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България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Педагогика на обучението по ...
Специалност
Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование
(задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Обща и неорганична химия ІI част
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
първа
Семестър
IІ
Брой ECTS кредити
7
1

Име на лектора
гл. ас. д-р Кирила Стойнова
Учебни резултати за курса
Анотация
Целта на курса по Обща и неорганична химия II част е да запознае студентите с основни
свойства на атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж
и свойства. 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. В лабораторните упражнения се прилагат знания от лекционния материал и се
формират у студентите практически опит, умения и навици за работа в химична лаборатория,
анализиране и обобщаване на 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 химичните елементите и техните
съединения.
2. Ще могат:
 да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото, което
заема в периодичната система;
 да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения;
 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 и обобщават експерименталните резултати.
Начин на преподаване
Аудиторно: 45 ч.
 Лекции (30 часа)
 Лабораторни упражнения (15 часа)

Извънаудиторно: 165 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния
курс на обучение и с много добри познания по Обща и неорганична химия I част, получени от
предходния семестър на обучение.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на лабораторни упражнения по
неорганична химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) със
специално и универсално предназначение.
 Реактиви – твърди и течни.
2

Съдържание на курса
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. В лабораторните упражнения се прилагат и затвърждават теми от лекционния материал,
свързани с получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, изравняване на
уравнения на окислително-редукционни процеси, определяне на продуктите на реакцията при
известни изходни вещества и изчисления по химични уравнения.
А/Лекции по Обща и неорганична химия II част
Тема
Водород
Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество.
Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение.
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 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.
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.
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.
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)

часове
2

2

2

2

2

3

3

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
16 група на периодичната система
Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване.
Съединения на кислорода. Приложение.
Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
17 група на периодичната система
Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At)
Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични
съединения. Приложение.
6 група на периодичната система
Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
7 група на периодичната система
Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
8 група на периодичната система
Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
9 група на периодичната система
Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
10 група на периодичната система
Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt)
Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите
вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение.
11 група на периодичната система

3

2

2

2

2

1

1

2

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.
Общ брой часове:

2

30

4

Б/ Упражнения по Обща и неорганична химия II част
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

2

Тема ІI.
13 група на Периодичната система
1. Х
2. Получаване
и свойства на алуминиев(III) хидроксид Al(OH)3
и
3. Получаване
на алуминиев сулфат‒калиев сулфат‒вода (1/1/24)
м

2

и

Тема ІII. ч
14 група на нПериодичната система
1. Изследване на свойствата на олово Pb.
и
1.1 Отнасяне на олово Pb към разредени киселини
1.2 Отнасяне на олово Pb към основни хидроксиди
2. сПолучаване на оловен(II) хидроксид Pb(OH)2 и изследване на неговите
всвойства
3. оОкислителни свойства на оловен(IV) оксид
й3.1. Окисление на Mn2+ до Mn7+ в кисела среда
с3.2. Окисление на Cr3+ до Cr6+ в алкална среда

2

т
Тема IV. в
15 група на аПериодичната система
1. Получаване на азот
2. Получаване на амоняк
н
3. Получаване и химични свойства на азотиста киселина
а
4. Химични свойства на разредена азотна киселина. Нитрати

2

а
Тема V.
16 група налПериодичната система
1. уОкислително-редукционни свойства на водороден пероксид Н2О2
2. м
Получаване на малко разтворими сулфиди и изследване на разтворимостта
им в киселини
и
3. Отнасяне
на метали към разредена сярна киселина H2SO4
н
4. Качествени
реакции за сулфитни SO32 и сулфатни SO42 йони
и

2

й

Тема VI.
8 група на Периодичната система
1. Взаимодействие на желязо Fe с разредени киселини
2. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид Fe(OH)2
3. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид Fe(OH)3

1

Тема VII.
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

2

5

Тема VIII.
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 кадмиев(II) хидроксид Cd(OH)2

2

Общ брой часове:

15

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. В самостоятелната си работа, студентите
се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по 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 обяснение на експерименталните задачи, самостоятелно изпълнениe на
експерименталните задачи, обсъждане, анализ и обобщаване на получените резултати, решаване на
уравнения на окислително-редукционни процеси, изчисления по химични уравнения. Ръководителят
на лабораторните упражнения създават условия за активно участие и самостоятелна работа на
студентите в процеса на практическите занятия, за дискутиране, анализиране и обобщение на
лабораторните резултати.

6

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 1
компонент: Резултат от писмения изпит.
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 изпита се съхраняват в продължение на 1 година от датата на
провеждане на семестриалния изпит.

Език на преподаване
Български

Изготвил описанието
доц. д-р Ваня Лекова
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по.....................
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение, неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Основи на химията
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
І
Брой ECTS кредити
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Име на лектора
Доц. д-р Ваня Лекова
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Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории
и закономерности в химията 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. Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, така и на
другите химични дисциплини, изучавани в магистърската програма.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:

1. Ще знаят:
 Теоретичните основи на химията (в частност на неорганичната химия)

2. Ще могат:
 Да извършват основни химични операции като теглене, измерване на обем и плътност на
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване,
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране.
 Да извършват изчисления, необходими за приготвянето на разтвори.
 Да описват проведените експерименти.
 Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване
Аудиторно: 50 ч.
 Лекции (20 часа),
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 190 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да владеят материала по химия, физика и математика, преподаван в средното
училище и/или по време на първото учебно-квалификационно ниво

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, работни плотове, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони,
вакуум помпи, електрически и механични везни и пр.
 Съдове (стъклени, порцеланови, метални и пластмасови), пособия и прибори за провеждане на
лабораторни упражнения по химия
 Реактиви

Съдържание на курса
Курсът по Основи на химията 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. Лабораторните
2

упражнения изцяло са съобразени с факта, че студентите са придобили ОКС „Бакалавър“, но са
неспециалисти в областта на химията. Упражненията по Основи на химията формират у тях навици за
работа в химична лаборатория, създават се умения за извършване на опити и анализиране на
получените резултати.

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Основи на химията
Тема
часове
Строеж на атома
2
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.
Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система.
2
Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система.
Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.
Природа на химичната връзка
2
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, ЛангмюирЛюис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и
поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). 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.
Видове химични взаимодействия
2
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.
Координационни съединения
1
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на
химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ).
и теория на кристалното поле. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
1
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.
Химична кинетика
2
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия.
Зависимост на скоростта на химичните реакции от температурата. Скорост на химичните
реакции, протичащи в хетерогенна среда.
Катализа
2
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.
Химично равновесие
2
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
3

равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.
Дисперсни системи ‒ основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Истински
разтвори. Механизъм на разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при
разредените разтвори.
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.
Общ брой часове:

4

20

Б/ Упражнения по Основи на химията
тема

часове

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната
лаборатория. Техника на безопасност.
1. Лабораторни химични съдове и прибори
2. Основни лабораторни операции
3. Запознаване с единиците за маса и количество в химията

3

Тема ІІ Приготвяне на разтвори
1. Приготвяне на разтвор на NaCl с масова част (%)
2. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с масова част (%) като се използва
кристалохидрат
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация като се използва
кристалохидрат
4. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с нормална (мол-еквивалентна)
концентрация, като се използва кристалохидрат
Тема ІIІ Разтворимост
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат
2. Топлинен ефект на разтваряне

3

3

Тема ІV. Атомно - молекулна теория
1. Количествено определяне на кристализационната вода в кристалохидрат
2. Определяне на масовата част на меден(II) оксид в основен меден карбонат
3. Определяне на молеквивалентната маса на калциев карбонат

4

Тема V. Химична кинетика.
1. Влияние на концентрацията върху скоростта на химичните реакции
2. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на
химичните реакции
3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции
Тема VI. Химично равновесие. Катализа.
1. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху химичното
равновесие
2. Влияние на концентрацията на оксониевите йони върху химичното
равновесие
3. Разлагане на водороден пероксид в присъствие на катализатори железен(III)
хлорид и манганов(IV) оксид
4. Автокатализа
Тема VII. Електролитна дисоциация
1. Електропроводимост на твърди и стопени соли
2. Електропроводимост на разтвори
3. Електропроводимост при разреждане

3

4

3

4

4. Движение на йони в разтвор на електролит
Тема VIII. Разтвори на електролити. рН на средата. Хидролиза на соли
1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори
2. Приготвяне на ацетатен буфер
3. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на силна киселина със слаба
основа
4. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със силна
основа
5. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със слаба
основа
Тема IX. Координационни съединения
1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения
2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II)
2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), алуминий(III) и хром(III)
2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II) и кобалт(II)
3. Получаване на вътрешнокомплексни съединения (хелати)
4. Приложение на координационни съединения за доказване на токсични
вещества
Общ брой часове:

3

4

30

В/ 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. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от
лектора на курса и ръководителите на лабораторните упражнения.
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2012

Пловдивско
университетско
издателство,
Пловдив

2019
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А. М. Голубев,
Ю. А. Лебедев,
Г. Н. Фадеев,
В. Н. Шаповал

Химия

Ebbing Gammon

General Chemistry

Steven S. Zumdahl,
Susan A. Zumdahl

Chemistry

James E. House

Inorganic Chemistry

Юрайт
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York
Houghton Mifflin
Company, USA
Elsevier

2014

2009
2007
2008

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Основи на химията 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 създава условия за активно участие на студентите в процеса на обсъждане и обобщение
на лабораторните резултати.

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от два
компонента: 1) резултати от текущ контрол върху упражненията; и 2) резултати от писмения изпит.
Крайната оценка се изчислява по следната формула:
25% от средната оценка на упражненията + 75% от оценката от семестриалния тест.
Писмените работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждане на
изпита.

Език на преподаване
Преподаването се извършва на български език

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по.....
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение, неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Неорганична химия
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
I
Брой ECTS кредити
8
Име на лектора
Доц. д-р Ваня Лекова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните
резултати. Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на
материала в химичните дисциплини, изучавани в магистърската програма.
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 синтез на неорганични
вещества;
 Да извършват изчисления по химични уравнения;
 Да описват проведените експерименти;
 Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване
Аудиторно: 50 ч.
 Лекции (20 часа)
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 190 ч
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
 Студентите трябва да владеят материала по Основи на химията, изучаван в магистърската
програма.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, работни плотове, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони,
вакуум помпи, електрически и механични везни и пр.
 Съдове (стъклени, порцеланови, метални и пластмасови), пособия и прибори за провеждане на
лабораторни упражнения по химия
 Реактиви

2

Съдържание на курса
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са
разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения. Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по
групи от периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната
обвивка на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от
лекционния курс върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Неорганична химия
Тема
Водород
Обща характеристика. Свойства, разпространение и получаване. Съединения на
водорода. Приложение
Алкални метали
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) – обща
характеристика на групата. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение
2-ра група на периодичната система
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) – обща
характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение
13-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
14-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Съединения.
Приложение
15-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
16-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
17-та група на периодичната система
Обща характеристика. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
18-та група на периодичната система
Обща характеристика. Разпространение. Получаване. Съединения. Приложение
Блок на преходните елементи (3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, 10-та, 11-та и 12-та
групи на периодичната система)
Обща характеристика. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение. Особености на 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен ред
Общ брой часове:

Брой
часове
2

2

2

2

2

2

2

2

1
3

20

3

Б/ Упражнения по Неорганична химия
Тема

часове

Тема I. 1 група на периодичната система
1. Взаимодействие на натрий с вода
2. Свойства на натриев хидроксид
3. Свойства на натриев пероксид
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Тема II. 2 група на периодичната система
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1. Взаимодействие на магнезий с вода
2. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониеви соли
3. Свойства на бариев пероксид
Тема III. 13 група на периодичната система
1. Взаимодействие на алуминий с киселини и основи
2. Получаване и свойства на алуминиев хидроксид
3. Хидролиза на алуминиеви соли
Тема IV. 14 група на периодичната система
1. Получаване и свойства на въглероден(IV) оксид
2. Изследване на свойствата на оловото
3. Съединения на олово(ІІ)
4. Съединения на олово(ІV)
Тема V. 15 група на периодичната система
1. Получаване на амоняк
2. Свойства на амоняк
3. Получаване и свойства на азотиста киселина
4. Свойства на азотна киселина

3

Тема VI. 16 група на периодичната система
1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид
2. Взаимодействие на метали с разредена сярна киселина
3. Качествени реакции, доказващи наличието на сулфитен и сулфатен аниони
Тема VII. 11 и 12 групи на периодичната система
1. Взаимодействие на мед с концентрирана азотна киселина
2. Получаване и свойства на меден(ІІ) хидроксид
3. Получаване на основен меден карбонат
4. Свойства на цинк
5. Получаване и свойства на цинков(ІІ) хидроксид
Тема VIII. 6 групи на периодичната система
1. Получаване на хромен(ІІІ) оксид
2. Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид
3. Окислителни свойства калиев дихромат
4. Получаване на калиев хромат от калиев дихромат
Тема IХ. 7 групи на периодичната система
1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид
2. Влияние на средата върху окислителните свойства на перманганатния йон
3. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид
Тема Х. 8 групи на периодичната система
1. Отнасяния на желязото към киселини
2. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)
3. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид
4. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид
Общ брой часове:

3

3

3

3

3

3

3

30
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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. В самостоятелната си
работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителя на
лабораторните упражнения.
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„Мир”, Москва
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Неорганическая химия

Юрайт

2012

Неорганическая химия
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2010

Ebbing Gammon

General Chemistry
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Inorganic Chemistry

Номенкратура по неорганична химия.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражнения са задължителни. Те включват 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.
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Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит, включващ всички теми от учебната програма.
Оценява се и работата на студентите по време на лабораторните упражнения.
Крайната оценка по дисциплината се формира от два компонента: 1) резултати от работата на
студентите на упражненията и 2) резултати от писмения изпит.
Крайната оценка се изчислява по следната формула: 25% от оценката на упражнения + 75% от
оценката от писмения изпит.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се
запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждане на
семестриалния изпит.
Език на преподаване
Преподаването се извършва на български език.

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Обучението по химия в училище (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Психология
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
ІI

Брой ECTS кредити
5
Име на лектора
Проф. д.пс.н. Веселин Василев
Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основните положения от съвременните теории за познавателните процеси и
за личността, отнесени към проблемите на училищното обучение и
възпитание;
 Основни теоретико-приложни знания от психологията на обучението,
отнесени и приложени в учебно-възпитателния процес в училище.
2. Ще могат:
 Да анализират разнообразните проблеми, възникващи в училищната
практика, от гледна точка на психологическата наука и практика;
 Да прилагат несложни психологически методики в диагностичната и
формиращата практика в училище.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции - 45 ч.
 Семинари – 15 ч.

Извънаудиторно: 90 ч
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 някои основни понятия от общата и педагогическата психология.
Студентите да имат познания по обща и неорганична химия.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Техническо осигуряване на обучението
 учебници и учебни пособия по обща и по педагогическа психология;
 технически средства на обучение;
 съвременни информационни технологии.

Съдържание на курса
Комплексната дисциплина съчетава важни съдържателни страни на
психологическата наука и психологическата практика, релевантни на учителската
професия. Разнообразните аспекти на познавателните процеси и теориите за ученето
се разглеждат във връзка с индивидуалните особености на личността на учителя.
В съдържанието на занятията са включени и методики за диагностициране и
формиране на личностните качества на учениците.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
часове
А/ Лекции
1. Предмет на психологическата наука. Области на психологията.
2
Методи на психологическите изследвания; експериментът като
основен метод
2. Усещане: същност, видове, закономерности. Възприятие: същност,
3
характеристика, видове. Възприятието като действие. Сензорно
възпитание
3. Памет: същност и теории за паметта. Процеси на паметта и паметови
3
(мнемически) действия. видове и типове памет. Развитие на паметта.
Методики за изследване на паметта
4. Мислене и интелект. Същност и културно-историческа обусловеност
4
на мисленето. Операции и форми на мисленето. Формиране на
умствени действия. Интелектуална рефлексия и нейното развитие
5. Въображение – същност и видове въображение. Начини за
2
създаване на фантазни образи. Въображение и творчество
6. Внимание - същност и видове внимание. Характеристики на
2
вниманието. Целенасочено развитие на вниманието в обучението
7. Когнитивно развитие в детска възраст. Развитието на
3
познавателните процеси в обучението
8. Личност – същност, социална и културна роля на феномена и
4
понятието. Особености и структура на личността
9. Личностна рефлексия. Самопознание и самоусъвършенстване на
3
личността. Професионалната рефлексия на учителя.
10. Предмет и задачи на педагогическата психология. методи за
2
изследване; психолого-педагогически експеримент
11. Възрастово-психологически характеристики на началната,
4
средната и горната училищна възраст (ранно и късно тийнейджърство)
12. Психологическа характеристика на учебната дейност. Теории в
3
психологията на учене
13. Познавателните процеси в учебния процес: сетивното и
3
абстрактното познание в учебната дейност. Теория за целенасоченото
(планомерното) формиране на умствените действия

14. Интелектуалната рефлексия в обучението. Рефлексивният подход.
Рефлексивните
технологии.
Самопознание,
самоконтрол
и
саморегулация на учебната дейност на учениците
15. Психологически особености на професията на учителя
Б/ Семинари
1. Методи за изследване и развитие на познавателните процеси
3
2. Методи за изследване на личността и личностното развитие
3
3. Динамика на психичното развитие в онтогенезата
3
4. Учебната дейност – структура и целенасочено формиране
3
5. Характеристика на професията и рефлексията на учителя
3
Общ брой часове: 45 + 15 =
60

4

3

15

часа

Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Стаматов, Р., Б. Минчев
Стънбърг, Р., Уилямс, У.
Минчев, Б.

Психологически основи на
управлението
Психология на човека
Педагогическа психология
Обща психология

Пловдив, Сема
2001
Пловдив, Хермес
София, Изток-Запад
София, Сиела

Десев, Л.,

Педагогическа психология

София, Аскони изд.

Янкулова, Й.

Педагогическа психология

Василев, В.

Година

2000
2003
2014
2013
2000,
2006

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Основен метод на преподаване - университетска лекция, която включва както
актуализация на необходимите знания, така и обяснения и беседа със студенти за
извеждане на теоретични обобщения, каквито са понятията и връзките между тях.
Лекцията се съчетава с онагледяване. В семинарните занятия се усвояват
подходящи психологически методи.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината завършва с изпит, който представлява седемдесет процента (70%)
от оценката. Останалата част на оценяването е свързано с резултати от самостоятелна
работа на студентите.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д.пс.н. Веселин Василев

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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Обучението по химия в училище (специалисти) задочно обучение

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Психология
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
ІI

Брой ECTS кредити
5
Име на лектора
Проф. д.пс.н. Веселин Василев
Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основните положения от съвременните теории за познавателните процеси и
за личността, отнесени към проблемите на училищното обучение и
възпитание;
 Основни теоретико-приложни знания от психологията на обучението,
отнесени и приложени в учебно-възпитателния процес в училище.
2. Ще могат:
 Да анализират разнообразните проблеми, възникващи в училищната
практика, от гледна точка на психологическата наука и практика;
 Да прилагат несложни психологически методики в диагностичната и
формиращата практика в училище.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции - 20 ч.
 Семинари - 10 ч.

Извънаудиторно: 120 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 някои основни понятия от общата и педагогическата психология.
Студентите да имат познания по обща и неорганична химия.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Техническо осигуряване на обучението
 учебници и учебни пособия по обща и по педагогическа психология;
 технически средства на обучение;
 съвременни информационни технологии.

Съдържание на курса
Комплексната дисциплина съчетава важни съдържателни страни на
психологическата наука и психологическата практика, релевантни на учителската
професия. Разнообразните аспекти на познавателните процеси и теориите за ученето
се разглеждат във връзка с индивидуалните особености на личността на учителя.
В съдържанието на занятията са включени и методики за диагностициране и
формиране на личностните качества на учениците.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
часове
А/ Лекции
1. Предмет на психологическата наука. Области на психологията.
1
Методи на психологическите изследвания; експериментът като
основен метод
2. Усещане: същност, видове, закономерности. Възприятие: същност,
2
характеристика, видове. Възприятието като действие. Сензорно
възпитание
3. Памет: същност и теории за паметта. Процеси на паметта и паметови
2
(мнемически) действия. видове и типове памет. Развитие на паметта.
Методики за изследване на паметта
4. Мислене и интелект. Същност и културно-историческа обусловеност
2
на мисленето. Операции и форми на мисленето. Формиране на
умствени действия. Интелектуална рефлексия и нейното развитие
5. Въображение – същност и видове въображение. Начини за
1
създаване на фантазни образи. Въображение и творчество
6. Внимание - същност и видове внимание. Характеристики на
1
вниманието. Целенасочено развитие на вниманието в обучението
7. Когнитивно развитие в детска възраст. Развитието на
1
познавателните процеси в обучението
8. Личност – същност, социална и културна роля на феномена и
2
понятието. Особености и структура на личността
9. Личностна рефлексия. Самопознание и самоусъвършенстване на
1
личността. Професионалната рефлексия на учителя.
10. Предмет и задачи на педагогическата психология. методи за
1
изследване; психолого-педагогически експеримент
11. Възрастово-психологически характеристики на началната,
2
средната и горната училищна възраст (ранно и късно тийнейджърство)
12. Психологическа характеристика на учебната дейност. Теории в
2
психологията на учене
13. Познавателните процеси в учебния процес: сетивното и
1
абстрактното познание в учебната дейност. Теория за целенасоченото
(планомерното) формиране на умствените действия

14. Интелектуалната рефлексия в обучението. Рефлексивният подход.
Рефлексивните
технологии.
Самопознание,
самоконтрол
и
саморегулация на учебната дейност на учениците
15. Психологически особености на професията на учителя
Б/ Семинари
1. Методи за изследване и развитие на познавателните процеси
2
2. Методи за изследване на личността и личностното развитие
2
3. Динамика на психичното развитие в онтогенезата
2
4. Учебната дейност и нейното целенасочено формиране
2
5. Характеристика на професията и рефлексията на учителя
2

1

1

Общ брой часове: 20 + 10 = 30 ч.
Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Стаматов, Р., Б. Минчев
Стънбърг, Р., Уилямс, У.
Минчев, Б.

Психологически основи на
управлението
Психология на човека
Педагогическа психология
Обща психология

Пловдив, Сема
2001
Пловдив, Хермес
София, Изток-Запад
София, Сиела

Десев, Л.,

Педагогическа психология

София, Аскони изд.

Янкулова, Й.

Педагогическа психология

Василев, В.

Година

2000
2003
2014
2013
2000,
2006

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Основен метод на преподаване - университетска лекция, която включва както
актуализация на необходимите знания, така и извеждане на теоретични обобщения,
каквито са понятията и връзките между тях. Лекцията се съчетава с онагледяване. В
семинарните занятия се усвояват подходящи психологически методики за изследване.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината завършва с изпит, който представлява седемдесет процента (70%)
от оценката. Останалата част на оценяването е свързано с резултати от самостоятелна
работа на студентите.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д.пс.н. Веселин Василев

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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Обучението по химия в училище (неспециалисти) задочно обучение

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Психология
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
втора
Семестър
ІV

Брой ECTS кредити
5
Име на лектора
Проф. д.пс.н. Веселин Василев
Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основните положения от съвременните теории за познавателните процеси и
за личността, отнесени към проблемите на училищното обучение и
възпитание;
 Основни теоретико-приложни знания от психологията на обучението,
отнесени и приложени в учебно-възпитателния процес в училище.
2. Ще могат:
 Да анализират разнообразните проблеми, възникващи в училищната
практика, от гледна точка на психологическата наука и практика;
 Да прилагат несложни психологически методики в диагностичната и
формиращата практика в училище.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции - 20 ч.
 Семинари - 10

Извънаудиторно: 120 ч
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 някои основни понятия от общата и педагогическата психология.
Студентите да имат познания по обща и неорганична химия.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Техническо осигуряване на обучението
 учебници и учебни пособия по обща и по педагогическа психология;
 технически средства на обучение;
 съвременни информационни технологии.

Съдържание на курса
Комплексната дисциплина съчетава важни съдържателни страни на
психологическата наука и психологическата практика, релевантни на учителската
професия. Разнообразните аспекти на познавателните процеси и теориите за ученето
се разглеждат във връзка с индивидуалните особености на личността на учителя.
В съдържанието на занятията са включени и методики за диагностициране и
формиране на личностните качества на учениците.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
часове
А/ Лекции
1. Предмет на психологическата наука. Области на психологията.
1
Методи на психологическите изследвания; експериментът като
основен метод
2. Усещане: същност, видове, закономерности. Възприятие: същност,
2
характеристика, видове. Възприятието като действие. Сензорно
възпитание
3. Памет: същност и теории за паметта. Процеси на паметта и паметови
2
(мнемически) действия. видове и типове памет. Развитие на паметта.
Методики за изследване на паметта
4. Мислене и интелект. Същност и културно-историческа обусловеност
2
на мисленето. Операции и форми на мисленето. Формиране на
умствени действия. Интелектуална рефлексия и нейното развитие
5. Въображение – същност и видове въображение. Начини за
1
създаване на фантазни образи. Въображение и творчество
6. Внимание - същност и видове внимание. Характеристики на
1
вниманието. Целенасочено развитие на вниманието в обучението
7. Когнитивно развитие в детска възраст. Развитието на
1
познавателните процеси в обучението
8. Личност – същност, социална и културна роля на феномена и
2
понятието. Особености и структура на личността
9. Личностна рефлексия. Самопознание и самоусъвършенстване на
1
личността. Професионалната рефлексия на учителя.
10. Предмет и задачи на педагогическата психология. методи за
1
изследване; психолого-педагогически експеримент
11. Възрастово-психологически характеристики на началната,
2
средната и горната училищна възраст (ранно и късно тийнейджърство)
12. Психологическа характеристика на учебната дейност. Теории в
2
психологията на учене
13. Познавателните процеси в учебния процес: сетивното и
1
абстрактното познание в учебната дейност. Теория за целенасоченото
(планомерното) формиране на умствените действия

14. Интелектуалната рефлексия в обучението. Рефлексивният подход.
Рефлексивните
технологии.
Самопознание,
самоконтрол
и
саморегулация на учебната дейност на учениците
15. Психологически особености на професията на учителя
Б/ Семинари
1. Методи за изследване и развитие на познавателните процеси
2
2. Методи за изследване на личността и личностното развитие
2
3. Динамика на психичното развитие в онтогенезата
2
4. Учебната дейност и нейното целенасочено формиране
2
5. Характеристика на професията и рефлексията на учителя
2

1

1

Общ брой часове: 20 + 10 = общо 30 часа
Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Стаматов, Р., Б. Минчев
Стънбърг, Р., Уилямс, У.
Минчев, Б.

Психологически основи на
управлението
Психология на човека
Педагогическа психология
Обща психология

Пловдив, Сема
2001
Пловдив, Хермес
София, Изток-Запад
София, Сиела

Десев, Л.,

Педагогическа психология

София, Аскони изд.

Янкулова, Й.

Педагогическа психология

Василев, В.

Година

2000
2003
2014
2013
2000,
2006

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Основен метод на преподаване е университетска лекция, която включва както
актуализация на необходимите знания, така и извеждане на теоретични обобщения,
каквито са понятията и връзките между тях. Лекцията се съчетава с онагледяване. В
семинарните занятия се усвояват подходящи психологически методи.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината завършва с изпит, който представлява седемдесет процента (70%)
от оценката. Останалата част на оценяването е свързано с резултати от самостоятелна
работа на студентите.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д.пс.н. Веселин Василев

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет
ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Обучението по химия в училище (специалисти – задочно обучение)
ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Гражданско образование
Код на курса
Тип на курса
Избираем педагогически първа група (според ПМС 27 от 01.02.2021 г)
Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР
Година на обучение
Първа
Семестър
IІ
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
д-р Евелина Иванова-Варджийска

Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина студенти ще
придобият следните:
1. Знания:
 за основни теми, проблеми и понятия, свързани с предмета Гражданско
образование
 Познават съвременни концепции за гражданско образование в Европа, напр.
понятието за „демократична култура“ като хоризонт за целеполагане в
гражданското образование
 Понятията компетентност и ключови компетентности
 Познават Референтната рамка за компетентности за демократична култура на
Съвета на Европа.(2016)
 Познават концепцията за дигитално гражданство и неговите 10 основни
домейна, Съвет на Европа (2019)
2. Умения за:
 Изготвят училищен проект за развитие на компетентности за демократична
култура и дигитално гражданство
 Анализират учебни дейности с оглед на познавателните компетентности, които
развиват
 Анализират ДОС, учебните програми по ГО, учебници и учебни помагала с оглед
на възможностите за развиване на компетентности за демократично дигитално
гражданство
 Подбират и адаптират учебни ресурси в областта на дигиталното гражданство,
разработени от европейски експерти и ги прилагат при планиране на
интерактивни уроци по гражданско образование.
 Разработват учебни дейности и интердисциплинарни уроци/ситуации/проекти,
които развиват компетентности за демократично дигитално гражданство.
3. Нагласи:
 разбиране за важността на ориентираното към компетентности преподаване на
гражданско образование като възможност за промяна в поведението и
жизнените стратегии на учещите, за постигане на личностно и общностно
развитие
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции (10 ч.)
 упражнения (20 ч)

Извън аудиторно: 30 ч.
 реферат
 изработване на
проект/образователен ресурс по ГО
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Няма
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма
Техническо осигуряване на обучението



дидактически материали;
достъп до интернет и обучителната платформа на Гугъл
 компютър и мултимедия.
Съдържание на курса
Курсът по Гражданско образование изследва актуалните понятия
компетентност и демократична култура, които обещават иновативни
възможности за обвързване на преподаването в училище с личния опит на учениците и
с обществения живот. Анализират се нормативни текстове, резултати от емпирични
изследвания и работни материали. Целта е студентите да формират нагласи за
практически ориентирана интерактивна работа по гражданско образование, което
създава възможности за постигане на личностно и общностно развитие.
Курсът е последователно издържан в парадигмата на интерактивното
образование. Аудиторната работа е организирана като редуване на кратки теоретични
импулси и демонстрации с практическа работа в група. Предвижда се възлагане на
индивидуални задачи за самостоятелна работа по време на семестъра, в които
студентите да анализират резултати от международни образователни изследвания,
нормативни документи, образователни материали, наръчници и учебници с оглед на
възможностите за развитие на граждански компетентности. Студентите разработват
курсова работа – проект или образователен ресурс по гражданско образование.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
Лекции
1.Защо е необходимо гражданското образование? Образование и
демокрация. Принос на образованието за развитието на личността и
общността
2.Важност на целеполагането в контекста на интерактивното
гражданско образование. Понятие за компетентност.
3.Въможност и предизвикателства пред гражданското образование в
средното училище. Предмет или интердисциплинарен принцип.
4.Гражданско образование и демократична култура. Референтна рамка
на компетентности за демократична култура на Съвета на Европа (2016
общо:

2 ч.

2 ч.
2 ч.
4 ч.
10 ч

Упражнения
1.Власт и свобода. Политическа власт. Права. Право. Върховенство на
правото.
2. Форми на държавно устройство. Политически режими – либерална
демокрация, авторитаризъм, тоталитаризъм. Демокрация – антична
демокрация, представителна демокрация, демокрация на участието
(пряка, делиберативна).
3.Политически плурализъм и политически партии. Избори и
избирателни системи.
4.Идентичности и различия в обществото
5.Гражданско участие.
6.Компетентности за демократична култура. Анализ на учебници,
наръчници и образователни материали, които развиват граждански
компетентности.
7.Оценяване на компетентности – критерии, показатели, инструменти.
Международни образователни изследвания (ICCS).
8.Постъпателност в изграждането на компетентности. Годишно
планиране. Планиране на интерактивен урок по гражданско
образование с акцент върху изграждане на компетентности.
общо:

2 ч.
4 ч.

2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.

2 ч.
4 ч.

20 ч.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Интерактивни лекции, мултимедийни презентации в «облака», проучване и анализ на
интерактивни онлайн ресурси, обсъждане на казуси, дискусии.
Самостоятелна работа – реферат и изработване на проект/образователен ресурс по ГО
Методи и критерии на оценяване
Курсът завършва с текуща оценка, формирана от реферат (40%) и авторски
проект/ образователен ресурс, изработен от студента в часовете за самостоятелна
подготовка (60%).
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
д-р Евелина Иванова-Вардджийска, eva.var22@gmail.com
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”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет
ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Обучението по химия в училище (специалисти – задочно обучение)
ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Гражданско образование
Код на курса
Тип на курса
Избираем педагогически първа група (според ПМС 27 от 01.02.2021 г)
Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР
Година на обучение
Първа
Семестър
IІ
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
д-р Евелина Иванова-Варджийска

Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина студенти ще
придобият следните:
1. Знания:
 за основни теми, проблеми и понятия, свързани с предмета Гражданско
образование
 Познават съвременни концепции за гражданско образование в Европа, напр.
понятието за „демократична култура“ като хоризонт за целеполагане в
гражданското образование
 Понятията компетентност и ключови компетентности
 Познават Референтната рамка за компетентности за демократична култура на
Съвета на Европа.(2016)
 Познават концепцията за дигитално гражданство и неговите 10 основни
домейна, Съвет на Европа (2019)
2. Умения за:
 Изготвят училищен проект за развитие на компетентности за демократична
култура и дигитално гражданство
 Анализират учебни дейности с оглед на познавателните компетентности, които
развиват
 Анализират ДОС, учебните програми по ГО, учебници и учебни помагала с оглед
на възможностите за развиване на компетентности за демократично дигитално
гражданство
 Подбират и адаптират учебни ресурси в областта на дигиталното гражданство,
разработени от европейски експерти и ги прилагат при планиране на
интерактивни уроци по гражданско образование.
 Разработват учебни дейности и интердисциплинарни уроци/ситуации/проекти,
които развиват компетентности за демократично дигитално гражданство.
3. Нагласи:
 разбиране за важността на ориентираното към компетентности преподаване на
гражданско образование като възможност за промяна в поведението и
жизнените стратегии на учещите, за постигане на личностно и общностно
развитие
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 ч.)
 упражнения (10 ч)

Извън аудиторно: 45 ч.
 реферат
 изработване на
проект/образователен ресурс по ГО
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Няма
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма
Техническо осигуряване на обучението



дидактически материали;
достъп до интернет и обучителната платформа на Гугъл
 компютър и мултимедия.
Съдържание на курса
Курсът по Гражданско образование изследва актуалните понятия
компетентност и демократична култура, които обещават иновативни
възможности за обвързване на преподаването в училище с личния опит на учениците и
с обществения живот. Анализират се нормативни текстове, резултати от емпирични
изследвания и работни материали. Целта е студентите да формират нагласи за
практически ориентирана интерактивна работа по гражданско образование, което
създава възможности за постигане на личностно и общностно развитие.
Курсът е последователно издържан в парадигмата на интерактивното
образование. Аудиторната работа е организирана като редуване на кратки теоретични
импулси и демонстрации с практическа работа в група. Предвижда се възлагане на
индивидуални задачи за самостоятелна работа по време на семестъра, в които
студентите да анализират резултати от международни образователни изследвания,
нормативни документи, образователни материали, наръчници и учебници с оглед на
възможностите за развитие на граждански компетентности. Студентите разработват
курсова работа – проект или образователен ресурс по гражданско образование.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
Лекции
1.Защо е необходимо гражданското образование? Образование и
демокрация. Принос на образованието за развитието на личността и
общността
2.Важност на целеполагането в контекста на интерактивното
гражданско образование. Понятие за компетентност.
3.Въможност и предизвикателства пред гражданското образование в
средното училище. Предмет или интердисциплинарен принцип.
4.Гражданско образование и демократична култура. Референтна рамка
на компетентности за демократична култура на Съвета на Европа (2016
общо:

1 ч.

1 ч.
1 ч.
2 ч.
5ч

Упражнения
1.Власт и свобода. Политическа власт. Права. Право. Върховенство на
правото.
2. Форми на държавно устройство. Политически режими – либерална
демокрация, авторитаризъм, тоталитаризъм. Демокрация – антична
демокрация, представителна демокрация, демокрация на участието
(пряка, делиберативна).
3.Политически плурализъм и политически партии. Избори и
избирателни системи.
4.Идентичности и различия в обществото
5.Гражданско участие.
6.Компетентности за демократична култура. Анализ на учебници,
наръчници и образователни материали, които развиват граждански
компетентности.
7.Оценяване на компетентности – критерии, показатели, инструменти.
Международни образователни изследвания (ICCS).
8.Постъпателност в изграждането на компетентности. Годишно
планиране. Планиране на интерактивен урок по гражданско
образование с акцент върху изграждане на компетентности.
общо:

1 ч.
2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
2 ч.

10 ч.
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ІІІ.Действащи ДОС и УП по философия и гражданско образование, публикувани на
сайта на МОН.
ІV. Нормативни документи и препоръки на европейски институции
1. Наредба 13 за ГИЗЕО,
http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_
obr.pdf

2. COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE Vol. I Context, concepts and model,
https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competencesvol-1-8573-co/16807bc66c
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6. PREPARING OUR YOUTH FOR AN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE WORLD The OECD
PISA global competence framework,
https://www.academia.edu/37273691/PREPARING_OUR_YOUTH_FOR_AN_INCLUS
IVE_AND_SUSTAINABLE_WORLD
7. Страница на Съвета на Европа за дигитално гражданство https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/-/being-child-in-the-ageof-technology-difgital-cititzenship-education-handbook
8. Council of Europe. (2015). How to develop the ability of students to assess
information from media and social networks? Toolkit for teacher training in
citizenship and human rights education [Toolkit for teacher training]. https://www.coe.int/en/web/learning-resources/-/developing-students-ability-toevaluate-information-from-media-and-social-networks - липсва на сайта
9. Digital citizenship education handbook (2019), https://book.coe.int/en/humanrights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7851-digital-citizenshipeducation-handbook.html
Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Интерактивни лекции, мултимедийни презентации в «облака», проучване и анализ на
интерактивни онлайн ресурси, обсъждане на казуси, дискусии.
Самостоятелна работа – реферат и изработване на проект/образователен ресурс по ГО
Методи и критерии на оценяване
Курсът завършва с текуща оценка, формирана от реферат (40%) и авторски
проект/ образователен ресурс, изработен от студента в часовете за самостоятелна
подготовка (60%).
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
д-р Евелина Иванова-Вардджийска, eva.var22@gmail.com

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет
ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по...
Специалност
Обучението по химия в училище (неспециалисти – задочно обучение)
ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Гражданско образование
Код на курса
Тип на курса
Избираем педагогически първа група (според ПМС 27 от 01.02.2021 г)
Равнище на курса (ОКС)
МАГИСТЪР
Година на обучение
Втора
Семестър
IV
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
д-р Евелина Иванова-Варджийска

Учебни резултати за курса
Компетенции
Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина студенти ще
придобият следните:
1. Знания:
 за основни теми, проблеми и понятия, свързани с предмета Гражданско
образование
 Познават съвременни концепции за гражданско образование в Европа, напр.
понятието за „демократична култура“ като хоризонт за целеполагане в
гражданското образование
 Понятията компетентност и ключови компетентности
 Познават Референтната рамка за компетентности за демократична култура на
Съвета на Европа.(2016)
 Познават концепцията за дигитално гражданство и неговите 10 основни
домейна, Съвет на Европа (2019)
2. Умения за:
 Изготвят училищен проект за развитие на компетентности за демократична
култура и дигитално гражданство
 Анализират учебни дейности с оглед на познавателните компетентности, които
развиват
 Анализират ДОС, учебните програми по ГО, учебници и учебни помагала с оглед
на възможностите за развиване на компетентности за демократично дигитално
гражданство
 Подбират и адаптират учебни ресурси в областта на дигиталното гражданство,
разработени от европейски експерти и ги прилагат при планиране на
интерактивни уроци по гражданско образование.
 Разработват учебни дейности и интердисциплинарни уроци/ситуации/проекти,
които развиват компетентности за демократично дигитално гражданство.
3. Нагласи:
 разбиране за важността на ориентираното към компетентности преподаване на
гражданско образование като възможност за промяна в поведението и
жизнените стратегии на учещите, за постигане на личностно и общностно
развитие
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 ч.)
 упражнения (10 ч)

Извън аудиторно: 45 ч.
 реферат
 изработване на
проект/образователен ресурс по ГО
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Няма
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма
Техническо осигуряване на обучението



дидактически материали;
достъп до интернет и обучителната платформа на Гугъл
 компютър и мултимедия.
Съдържание на курса
Курсът по Гражданско образование изследва актуалните понятия
компетентност и демократична култура, които обещават иновативни
възможности за обвързване на преподаването в училище с личния опит на учениците и
с обществения живот. Анализират се нормативни текстове, резултати от емпирични
изследвания и работни материали. Целта е студентите да формират нагласи за
практически ориентирана интерактивна работа по гражданско образование, което
създава възможности за постигане на личностно и общностно развитие.
Курсът е последователно издържан в парадигмата на интерактивното
образование. Аудиторната работа е организирана като редуване на кратки теоретични
импулси и демонстрации с практическа работа в група. Предвижда се възлагане на
индивидуални задачи за самостоятелна работа по време на семестъра, в които
студентите да анализират резултати от международни образователни изследвания,
нормативни документи, образователни материали, наръчници и учебници с оглед на
възможностите за развитие на граждански компетентности. Студентите разработват
курсова работа – проект или образователен ресурс по гражданско образование.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
Лекции
1.Защо е необходимо гражданското образование? Образование и
демокрация. Принос на образованието за развитието на личността и
общността
2.Важност на целеполагането в контекста на интерактивното
гражданско образование. Понятие за компетентност.
3.Въможност и предизвикателства пред гражданското образование в
средното училище. Предмет или интердисциплинарен принцип.
4.Гражданско образование и демократична култура. Референтна рамка
на компетентности за демократична култура на Съвета на Европа (2016
общо:

1 ч.

1 ч.
1 ч.
2 ч.
5ч

Упражнения
1.Власт и свобода. Политическа власт. Права. Право. Върховенство на
правото.
2. Форми на държавно устройство. Политически режими – либерална
демокрация, авторитаризъм, тоталитаризъм. Демокрация – антична
демокрация, представителна демокрация, демокрация на участието
(пряка, делиберативна).
3.Политически плурализъм и политически партии. Избори и
избирателни системи.
4.Идентичности и различия в обществото
5.Гражданско участие.
6.Компетентности за демократична култура. Анализ на учебници,
наръчници и образователни материали, които развиват граждански
компетентности.
7.Оценяване на компетентности – критерии, показатели, инструменти.
Международни образователни изследвания (ICCS).
8.Постъпателност в изграждането на компетентности. Годишно
планиране. Планиране на интерактивен урок по гражданско
образование с акцент върху изграждане на компетентности.
общо:

1 ч.
2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
2 ч.

10 ч.
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HTTPS://BOOK.COE.INT/EN/HUMAN-RIGHTS-DEMOCRATIC-CITIZENSHIP-ANDINTERCULTURALISM/6881-COMPETENCIES-FOR-DEMOCRATIC-CULTURE-LIVINGTOGETHER-AS-EQUALS-IN-CULTURALLY-DIVERSE-DEMOCRATIC-SOCIETIES.HTML
6. PREPARING OUR YOUTH FOR AN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE WORLD The OECD
PISA global competence framework,
https://www.academia.edu/37273691/PREPARING_OUR_YOUTH_FOR_AN_INCLUS
IVE_AND_SUSTAINABLE_WORLD
7. Страница на Съвета на Европа за дигитално гражданство https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/-/being-child-in-the-ageof-technology-difgital-cititzenship-education-handbook
8. Council of Europe. (2015). How to develop the ability of students to assess
information from media and social networks? Toolkit for teacher training in
citizenship and human rights education [Toolkit for teacher training]. https://www.coe.int/en/web/learning-resources/-/developing-students-ability-toevaluate-information-from-media-and-social-networks - липсва на сайта
9. Digital citizenship education handbook (2019), https://book.coe.int/en/humanrights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7851-digital-citizenshipeducation-handbook.html
Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Интерактивни лекции, мултимедийни презентации в «облака», проучване и анализ на
интерактивни онлайн ресурси, обсъждане на казуси, дискусии.
Самостоятелна работа – реферат и изработване на проект/образователен ресурс по ГО
Методи и критерии на оценяване
Курсът завършва с текуща оценка, формирана от реферат (40%) и авторски
проект/ образователен ресурс, изработен от студента в часовете за самостоятелна
подготовка (60%).
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
д-р Евелина Иванова-Вардджийска, eva.var22@gmail.com
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България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
1.3 Методика на обучението по ...
Специалност
МП "Обучението по химия в училище" специалисти (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Бионеорганична химия
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
II
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Доц. д-р Петя Маринова
1

Учебни резултати за курса по Бионеорганична химия
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 част от микроелементите, които притежават биологична активност и участват в
осъществяването на жизнените процеси.
Освен това студентите ще получат информация 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:
 Значението на биогеннните и микроелементите 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.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.



Лекции (10 часа)
Лабораторни упражнения (20 часа)

Извънаудиторно: 30 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали учебните дисциплини по Основи на
химията, Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия и Инструментални
методи за анализ
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Развитие на ключови компетентности чрез обучението по химия, Наблюдението и химичният
експеримент в обучението по химия, Учебни задачи в курса по химия в СУ, Биоорганична
химия
Техническо осигуряване на обучението
 Компютър и мултимедиен проектор
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Съдържание на курса
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 калиевонатриевата 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. Студентите ще се
запознаят с токсичността, която притежават някои химични елементи като живак, кадмий,
олово, талий и др. и възможностите за лечение. Лабораторните упражнения по
дисциплината Бионеорганична химия са обобщени в 8 теми, описани подробно, като във
всяка тема, освен експериментална работа има включени и теоретични въпроси, целящи
подпомагане на лекционния материал. Предвидена е и курсова работа, която се задава
индивидуално на всеки студент в началото на семестъра.

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции
Тема

часове

1. Въведение в бионеорганичната химия. Основни понятия – биогенни елементи,
биометали, бионеметали, биокоординационни съединения, биолиганди.
2. Биологична роля на макроелементите кислород и водород.
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3. Биологична роля на макроелементите въглерод и азот.
4. Биологична роля на макроелементите сяра и фосфор.
5. Биологична роля на макроелементите натрий, калий, магнезий, калций.
6. Биологична роля на елемента желязо. Желязосъдържащи препарати.
колоквиум върху 50% от учебния материал (7-ма седмица)

1
1
1
1
1

7. Биологична роля на микроелементите: кобалт, никел, мед, цинк, флуор, хлор
(макроелемент), йод, хром, молибден, манган.
8. Токсичност на някои химични елементи - живак, кадмий, олово.
Колоквиум върху 50% от учебния материал (14- седмица)
Общ брой часове:

1

1

1
1
10

Форми на текущ контрол:
1-ви Колоквиум върху 50% от учебния материал.
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра.
2-ри Колоквиум върху 50% от учебния материал.
Провежда се през 14-та седмица от семестъра.

3

Б/ Упражнения по Бионеорганична химия

Тема
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.
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
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,
яйчен белтък и др.)
Опит 4. Установяване наличието на амоняк в проба от месо
А) проба на Неслер
Б) проба на Еберт
Опит 5. 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
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
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
Тема VII. 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 аминокиселината глицин
Опит 4. Синтез на координационно съединение на Co(II) с аминокиселината аланин
Тема VIII. Защита на курсова работа

часове
1

2

3

3

3

3

3

2
4

Общ брой часове:

20

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите се подготвят самостоятелно за колоквиумите през семестъра. 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 и се защитава накратко пред курса по време на последното упражнение.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Бионеорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражнения по Бионеорганична химия са задължителни.
Упражненията се провеждат в подходящо обзаведени учебни лаборатории и включват:
 Теоретична част, в която преподавателят и студентите дискутират планираните за изпълнение
задачи;
 Експериментална част, в която студентите изпълняват поставените индивидуални и/или
групови задачи.
Материалът на лекции се поднася с помощта на мултимедия, което позволява на студентите
нагледно да се запознаят с разглежданите проблеми. Всяка тема от учебната програма се разработва
като мултимедийна презентация.
В рамките на курса студентите трябва да подготвят индивидуално курсова работа.
През семестъра (през 7-ма и 14-та седмица) са планирани два колоквиума, резултатите от
които имат принос (50%) във формирането на крайната оценка по дисциплината.
 Лекции с използване на мултимедия;
5

 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текущ контрол. 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 2
компонента: 1) Резултат от колоквиумите и 2) Резултат от защитата на курсова работа.
Оценката по Бионеорганична химия се изчислява по следната формула:
50% от средноаритметичната оценка на компонент 1) + 50% 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.
Курсовите работи и изпитните материали се съхраняват поне 1 година след датата на
провеждането им.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието

Доц. д-р Петя Маринова.......................
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Учебни резултати за курса по Бионеорганична химия
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 част от микроелементите, които притежават биологична активност и участват в
осъществяването на жизнените процеси.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Значението на биогенните химични елементи за 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.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.



Лекции (5 часа)
Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали учебните дисциплини по Основи на
химията, Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия и Инструментални
методи за анализ.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Развитие на ключови компетентности чрез обучението по химия, Наблюдението и химичният
експеримент в обучението по химия, Учебни задачи в курса по химия в СУ, Биоорганична
химия
Техническо осигуряване на обучението
 Компютър и мултимедиен проектор
Съдържание на курса
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
2

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. Ще се проследи биологичната роля на микроелементите: мед, цинк и кобалт.
Лабораторните упражнения по дисциплината Бионеорганична химия са обобщени в 5 теми
по 1 час.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции
Тема

часове

1. Въведение в бионеорганичната химия. Основни понятия – биогенни елементи,
биометали, бионеметали, биокоординационни съединения, биолиганди.
2. Биологична роля на макроелементите кислород и водород.

1

3. Биологична роля на макроелементите въглерод и азот.
4. Биологична роля на макроелементите сяра и фосфор.
5.Биологична роля на микроелементите мед, цинк и кобалт

1
1
1

1

Б/ Упражнения по Бионеорганична химия

Тема
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.
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
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,
яйчен белтък и др.)
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
Тема V. Биологична роля на микроелементите мед, никел и кобалт.
Експериментална част
Опит 1. Получаване на хелат на Cu(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Опит 2. Получаване на хелат на Ni(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Опит 3. Получаване на хелат на Co(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Общ брой часове:

часове
2

2

2

2

2

10
3

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите се подготвят самостоятелно за колоквиумите през семестъра. 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 последната
лекция.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Бионеорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражнения по Бионеорганична химия са задължителни. Упражненията се провеждат в подходящо
обзаведени учебни лаборатории и включват:
 Теоретична част, в която преподавателят и студентите дискутират планираните за изпълнение
задачи;
 Експериментална част, в която студентите изпълняват поставените индивидуални и/или
групови задачи.
В рамките на курса студентите трябва да подготвят индивидуално курсова работа.
 Лекции с използване на мултимедия;
 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текущ контрол. Предвидена е и курсова работа, която се задава
индивидуално на всеки студент в началото на семестъра. Крайната оценка по дисциплината се
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формира от резултата от защитата на курсова работа. Курсовите работи се съхраняват поне 1 година
след датата на провеждането им.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието

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

ХИМИЧЕСКИ
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Професионално направление (на курса)
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Избираем
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Магистър
Година на обучение
втора
Семестър
ІV
Брой ECTS кредити
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Име на лектора
Доц. д-р Петя Маринова
1

Учебни резултати за курса по Бионеорганична химия
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 част от микроелементите, които притежават биологична активност и участват в
осъществяването на жизнените процеси.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Значението на биогенните химични елементи за 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.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.



Лекции (5 часа)
Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали учебните дисциплини по Основи на
химията, Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия и Инструментални
методи за анализ.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Развитие на ключови компетентности чрез обучението по химия, Наблюдението и химичният
експеримент в обучението по химия, Учебни задачи в курса по химия в СУ, Биоорганична
химия
Техническо осигуряване на обучението
 Компютър и мултимедиен проектор
Съдържание на курса
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
2

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. Ще се проследи биологичната роля на микроелементите: мед, цинк и кобалт.
Лабораторните упражнения по дисциплината Бионеорганична химия са обобщени в 5 теми
по 1 час.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции
Тема

часове

1. Въведение в бионеорганичната химия. Основни понятия – биогенни елементи,
биометали, бионеметали, биокоординационни съединения, биолиганди.
2. Биологична роля на макроелементите кислород и водород.

1

3. Биологична роля на макроелементите въглерод и азот.
4. Биологична роля на макроелементите сяра и фосфор.
5.Биологична роля на микроелементите мед, цинк и кобалт

1
1
1

1

Б/ Упражнения по Бионеорганична химия

Тема
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.
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
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,
яйчен белтък и др.)
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
Тема V. Биологична роля на микроелементите мед, никел и кобалт.
Експериментална част
Опит 1. Получаване на хелат на Cu(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Опит 2. Получаване на хелат на Ni(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Опит 3. Получаване на хелат на Co(II) с двунатриевата сол на
етилендиаминтетраоцетна киселина (комплексон III или трилон Б)
Общ брой часове:

часове
2

2

2

2

2

10
3

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите се подготвят самостоятелно за колоквиумите през семестъра. 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 последната
лекция.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Бионеорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражнения по Бионеорганична химия са задължителни. Упражненията се провеждат в подходящо
обзаведени учебни лаборатории и включват:
 Теоретична част, в която преподавателят и студентите дискутират планираните за изпълнение
задачи;
 Експериментална част, в която студентите изпълняват поставените индивидуални и/или
групови задачи.
В рамките на курса студентите трябва да подготвят индивидуално курсова работа.
 Лекции с използване на мултимедия;
 Беседа и дискусии със студентите по време на лекции.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текущ контрол. Предвидена е и курсова работа, която се задава
индивидуално на всеки студент в началото на семестъра. Крайната оценка по дисциплината се
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формира от резултата от защитата на курсова работа. Курсовите работи се съхраняват поне 1 година
след датата на провеждането им.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието

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

5

До Декана
на Химически факултет
при ПУ „П. Хилендарски“
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова,
Ръководител катедра „Химична технология“
Господин Декан,
Моля да внесете за утвърждаване от Факултетния съвет следните учебни програми:
За специалност Химия, редовно обучение:
 Храни и хигиена на храните (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум 30/0/30,
лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;
 Хранителни добавки (изб. дисц.) – IV курс (VII сем.), с хорариум 30/0/0, лектор гл.
ас. д-р Жана Петкова.
За специалност Химия и английски език:
 Химическа промишленост на България (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум
30/0/30, лектори доц. д-р Георги Патронов и проф. д-р Гинка Антова;
 Битова химия (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум 30/0/30, лектор проф. д-р
Гинка Антова;
 Храни и хигиена на храните (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум 30/0/30,
лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова.
За магистърска програма Обучението по химия в училище:
 Хранителни вещества и хигиена на храненето (изб. дисц.) – ред. об., I курс (II сем.),
с хорариум 10/0/20, лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;
 Хранителни вещества и хигиена на храненето (изб. дисц.) – зад. об., I курс (II сем.),
с хорариум 5/0/10, лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;
 Хранителни вещества и хигиена на храненето (изб. дисц.) – зад. об., неспец., II курс
(IV сем.), с хорариум 5/0/10, лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;
 Химия на полимерите (изб. дисц.) – ред. об., I курс (II сем.), с хорариум 10/0/20,
лектор проф. д-р Гинка Антова;
 Химия на полимерите (изб. дисц.) – зад. об., I курс (II сем.), с хорариум 5/0/10, лектор
проф. д-р Гинка Антова;

 Химия на полимерите (изб. дисц.) – зад. об., неспец., II курс (IV сем.), с хорариум
5/0/10, лектор проф. д-р Гинка Антова;
 Химия и опазване на околната среда – зад. об., неспец., II курс (IV сем.), с хорариум
20/0/20, лектор доц. д-р Георги Патронов.
За магистърска програма Хранителна химия:
 Хранителна и питейна индустрия в България (изб. дисц.) – ред. об., I курс (II сем.), с
хорариум 30/30/0, лектор гл. ас. д-р Олга Тенева;
 Хранителна и питейна индустрия в България (изб. дисц.) – зад. об., I курс (II сем.), с
хорариум 20/20/0, лектор гл. ас. д-р Олга Тенева;
 Хранителна и питейна индустрия в България (изб. дисц.) – зад. об., неспец., II курс
(IV сем.), с хорариум 20/20/0, лектор гл. ас. д-р Олга Тенева.
Прилагам препис от протокола на Катедрения съвет.

10.06.2021 г.

Ръководител катедра ХТ:
(доц. д-р М. Ангелова-Ромова)

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Катедра “Химична технология”
ПРОТОКОЛ № 140
от катедрено съвещание
Препис
Днес 17.05.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология.
Присъстваха: проф. д-р Г. Антова, доц. д-р М. Ангелова-Ромова, доц. д-р Г.
Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова, гл. ас. д-р О. Тенева и гл. ас. д-р И. Костова.
Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск.
Съвещанието премина при следния дневен ред:
т.1. Учебни въпроси
Членовете на катедрения съвет обсъдиха актуализирането на учебната
програма по:
 Химия и опазване на околната среда – специалност Обучението по химия в
училище, задочно обучение, неспициалисти (II сем.) с хорариум 20/0/20, лектор доц.
д-р Г. Патронов.
След обсъждане, бе решено да се предложи на Факултетния съвет да
утвърди предложените промени.

Протоколирал:
(хим. Ж. Симеонова)

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Катедра “Химична технология”
ПРОТОКОЛ № 141
от катедрено съвещание
Препис
Днес 10.06.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология.
Присъстваха: проф. д-р Г. Антова, доц. д-р М. Ангелова-Ромова, доц. д-р Г.
Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова, гл. ас. д-р О. Тенева и гл. ас. д-р И. Костова.
Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск.
Съвещанието премина при следния дневен ред:
т.1. Учебни въпроси
Обсъдени бяха избираемите дисциплини за специалности Химия (редовно
обучение), Химия и английски език, Обучението по химия в училище и Хранителна
химия.
Членовете на катедрения съвет решиха да се предложи на Факултетния съвет
избираемите дисциплини:
За специалност Химия, редовно обучение:


Храни и хигиена на храните (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум 30/0/30,
лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;



Хранителни добавки (изб. дисц.) – IV курс (VII сем.), с хорариум 30/0/0, лектор
гл. ас. д-р Жана Петкова.
За специалност Химия и английски език:



Химическа промишленост на България (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум
30/0/30, лектори доц. д-р Георги Патронов и проф. д-р Гинка Антова;



Битова химия (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум 30/0/30, лектор проф. др Гинка Антова;



Храни и хигиена на храните (изб. дисц.) – III курс (VI сем.), с хорариум 30/0/30,
лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова.

По магистърска програма Обучението по химия в училище:


Хранителни вещества и хигиена на храненето (изб. дисц.) – ред. об., I курс (II
сем.), с хорариум 10/0/20, лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;



Хранителни вещества и хигиена на храненето (изб. дисц.) – зад. об., I курс (II
сем.), с хорариум 5/0/10, лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;



Хранителни вещества и хигиена на храненето (изб. дисц.) – зад. об., неспец., II
курс (IV сем.), с хорариум 5/0/10, лектор доц. д-р Мария Ангелова-Ромова;



Химия на полимерите (изб. дисц.) – ред. об., I курс (II сем.), с хорариум 10/0/20,
лектор проф. д-р Гинка Антова;



Химия на полимерите (изб. дисц.) – зад. об., I курс (II сем.), с хорариум 5/0/10,
лектор проф. д-р Гинка Антова;



Химия на полимерите (изб. дисц.) – зад. об., неспец., II курс (IV сем.), с хорариум
5/0/10, лектор проф. д-р Гинка Антова;
По магистърска програма Хранителна химия:



Хранителна и питейна индустрия в България (изб. дисц.) – ред. об., I курс (II
сем.), с хорариум 30/30/0, лектор гл. ас. д-р Олга Тенева;



Хранителна и питейна индустрия в България (изб. дисц.) – зад. об., I курс (II
сем.), с хорариум 20/20/0, лектор гл. ас. д-р Олга Тенева;



Хранителна и питейна индустрия в България (изб. дисц.) – зад. об., неспец., II
курс (IV сем.), с хорариум 20/20/0, лектор гл. ас. д-р Олга Тенева.

Протоколирал:
(хим. Ж. Симеонова)

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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Храни и хигиена на храните
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
трета
Семестър
VІ
Брой ECTS кредити
5
Име на лектора
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Дисциплината “Храни и хигиена на храните” дава научни познания за правилното
хранене на човека и най-важните хигиенни изисквания към производството и реализацията
на доброкачествени и безопасни храни и напитки. Тя разглежда физиологичното значение и
потребностите на човека от енергия и хранителни вещества. Студентите се запознават с
основните изисквания и методите за контрол на научно-обоснованото хранене на различни
възрастови и професионални групи от населението. Те получават основни научни познания
както за микробиологичните замърсители, така и за методите и средствата за контрол и
управление на микробиологичната безопасност на храните и напитките.
Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат
усвояването на лекционния материал. Те обхващат определянето на индивидуалния
енергоразход на индивида, на хранителната стойност на дадена храна или напитка, както и
на биологичната стойност на хранителните белтъци чрез метода на химичния скор. Освен
това се провеждат и практически упражнения върху определянето на основни
физикохимични показатели на някои храни и напитки.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. Ще знаят:
 Физиологичното значение на основните хранителни нутриенти – белтъчини, липиди,
въглехидрати;
 Основните изисквания за рационално хранене на различните групи население;
 Видовете хранителни заболявания и изисквания по отношение на хигиената на
храненето.
2. Ще могат:
 Да охарактеризират хранителните продукти по отношение на тяхната хранителна
стойност;
 Да предлагат норми за рационално хранене за различни професионални и възрастови
групи от населението.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа),
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 90 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична
химия, Биоорганична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Теоретична подготовка по органична химия – строеж, физични и химични свойства на
органични съединения – въглехидрати, липиди, белтъци;
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 Теоретична подготовка по биоорганична химия – строеж, физични и химични
свойства на ензими, аминокиселини, витамини. Физиологично действие и обмен на
веществата.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Хранителни добавки
Техническо осигуряване на обучението
 Апаратура за определяне на физикохимични показатели на органични съединения –
спектрофотометри, вискозиметри, рефрактометри и др.;
 Научна литература, закони, изисквания и други нормативни актове за спазване
изискванията по отношение на хигиената на храненето.
Съдържание на курса
Получените знания по „Храни и хигиена на храните” дават възможност на студента да
оценява правилно пълноценността и безопасността на изследваните храни и напитки и да
прави препоръки за оптимизиране на техния състав и технология. Студентите получават
основни научни познания както за микробиологичните замърсители, така и за методите и
средствата за контрол и управление на микробиологичната безопасност на храните и
напитките.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит за решаване на практически
въпроси от ежедневната химическа практика. Те обхващат определянето на индивидуалния
енергоразход на индивида, на хранителната стойност на дадена храна или напитка, на
биологичната стойност на хранителните белтъци и др. Освен това се провеждат и
практически упражнения върху определяне на основни физикохимични показатели на някои
храни и напитки.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Храни и хигиена на храните
Тема
1. Значение на процеса хранене за жизнената дейност на човека. Групиране на
хранителните вещества (нутриенти) според тяхното физиологично значение.
2. Обща характеристика на процесите храносмилане и резорбция на хранителните
вещества. Усвояване на храната.
3. Енергиен разход на организма – компоненти, фактори, оказващи влияние върху
енергаразхода и методи за измерването му. Енергийна стойност на хранителната
дажба и методи за нейното определяне.
4. Физиологично значение на белтъците. Пълноценност на хранителния белтък и
методи за нейното определяне. Потребности от белтък и аминокиселини и поважни хранителни източници.
5. Физиологично значение на мазнините. Потребности от мазнини и мастни
киселини и по-важни техни източници. Физиологично значение на

часове
2
2
2

1

1
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фосфолипидите и стеролите, потребности и хранителни източници.
6. Физиологично значение на въглехидратите. Хранителни влакнини – значение в
рационалното и предпазно-профилактичното хранене. Потребности от
въглехидрати и по-важни техни хранителни източници.
7. Физиологично значение на витамините. Водноразтворими и мастноразтворими
витамини – физиологично значение, потребности и по-важни техни хранителни
източници.
8. Физиологично значение на минералните вещества. Макро- и микроелементи –
физиологично значение, потребности и хранителни източници.
9. Физиологично значение на водата. Воден баланс на човека.
10. Физиологични норми на хранене. Определение и сфери на приложение.
Референтни стойности за среднодневен прием на хранителните вещества.
11. Рационално хранене. Основни принципи на рационалното хранене.
Рационално хранене и професия.
12. Диетично хранене. Основни принципи на диетичното хранене. Характеристика
на най-широко прилаганите диети.
13. Вегетарианско хранене. Видове вегетариански хранителни режими.
Недостатъци и предимства на вегетарианското хранене.
14. Хранителна алергия – разпространение, механизми на развитие, прояви и
водещи хранителни алергени. Хранителна непоносимост – обща характеристика.
15. Микробиологични замърсители на храните. Микрофлора на храните –
произход и значение. Патогенните микроорганизми като замърсители на храните.
16. Фактори, които определят развитието на микроорганизмите в храните –
вътрешни фактори, външни фактори, фактори на технологичната преработка и
фактори на биологичните взаимоотношения между различните представители на
микрофлората на храните.
17. Миене и миещи средства, подходящи за прилагане в хранителната
промишленост.
18. Дезинфекция и дезинфекционни средства, подходящи за прилагане в
хранителната промишленост.
19. Хигиенни изисквания към транспортирането, приемането и съхраняването на
на хранителните продукти.
20. Контрол на безопасността и качеството на храните в Република България.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – обхват и правомощия.
Общ брой часове:

1

1

1
1
2
2
2
1
1
2
2

1
1
2
2
30

Форми на текущ контрол:
Колоквиуми върху учебния материал (тестове).
Б/ Упражнения по Храни и хигиена на храните
Тема
1. Определяне на индивидуалния енергоразход по таблично-хронометражния
метод. Изчисляване на съдържанието на макронутриетите в хранителна дажба,
обезпечаваща адекватно индивидуалния енергоразход.

часове
5

4

2. Определяне на хранителната стойност на храни и напитки по данни от таблици
за състава на храните.
3. Сравнителна оценка на хранителната стойност на храни и напитки чрез
определяне на индекса на хранителното качество.
4. Определяне на биологичната стойност на хранителни белтъци чрез метода на
химичния скор.
5. Оценка на количествената и качествената пълноценност на различни
хранителни дажби.
6. Кафе. Определяне на разтворимите във вода вещества и на влагата.
7. Чай. Определяне на водния екстракт и на общата пепел.
Общ брой часове:

5
4
4
4
4
4
30

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да представят курсова работа, включваща разработване на
предварително зададена тема.
Курсовата работа се предава в писмен вид в края на семестъра.
Библиография
Автор
М. Ангелова-Ромова
В. Несторова
В. Несторова
В. Несторова
Д. Боцов
Т. Ташев, Г. Шишков
J.E. Brown
R. Macrae, R.K.
Robinson, M.J. Sadler

Заглавие
Лекционен курс „Храни и хигиена
на храните”
Хигиена на храненето и
хранително законодателство
Хигиена на храненето и
хранително законодателство
Хигиена на храненето
Хигиена на храните и хранително
законодателство
Таблици за състава на
българските храни
The Science of Human Nutrition
Encyclopedia of Food Science, Food
Technology and Nutrition

Издателство

Година

разпечатка

2020

Матком, София

2010

Торнадо-НВ, София

2001

Земиздат, София

1991

Матком, София

2003

Медицина и
физкултура, София
HBJ Inc., NY
Academic Press,
London

1975
1990
1993

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал. През семестъра се провеждат колоквиуми, които подпомагат подготовката за
изпита, като резултатите от текущия контрол участват във формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени и с упражнения, част от които се провеждат в учебната
лаборатория. По време на лабораторните упражнения студентите усвояват нужните за
успешната им реализация практически умения за определянето на основни физикохимични
показатели на някои храни и напитки.
5

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени проверки под формата на колоквиуми.
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 текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от оценката от текущ контрол и 40% от оценката от самостоятелната курсова
работа.
Всички писмени работи (от текущ контрол и курсови работи) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на оформяне на оценката.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителни добавки
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
четвърта
Семестър
VІІ
Брой ECTS кредити
3
Име на лектора
Гл. ас. д-р Жана Петкова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината „Хранителни добавки” имат за цел да запознаят
студентите със състава, структурата, физиологичното действие на хранителните добавки –
антиоксиданти, консерванти, вещества, подобряващи консистенцията, оцветители и
антибиотици, които се съдържат или добавят в хранителните продукти. В лекционния курс се
разглеждат основните видове добавки, техният химичен състав, приложение и
физиологично действие. Разглежда се и наличието на определени биологичноактивни
добавки в хранителните продукти и въздействието им върху човешкия организъм.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. Ще знаят:
 Състава и свойствата на основните хранителни добавки, които се използват като
подобрители на хранителните продукти;
 Биохимичното образуване на хранителните добавки и тяхното физиологичното
действие.
2. Ще могат:
 да охарактеризират хранителните продукти, съдържащи хранителни добавки по
отношение на техните физикохимични показатели и състав;
 да дават оценка за качеството и годността на хранителните продукти, съдържащи
вещества, които са хранителни добавки.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции (30 часа),

Извънаудиторно: 60 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична
химия, Физикохимия с колоидна химия, Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия – строеж, физични и химични свойства на
веществата, които се използват като добавки – антиоксиданти, консерванти, вещества
подобряващи
консистенцията,
оцветители,
овкусители,
емулгатори
и
пенообразуватели.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
-

2

Техническо осигуряване на обучението
 Научна литература, нормативни документи – стандарти, регламенти и препоръки на
българското законодателство и Световната здравна организация.
Съдържание на курса
Курсът по „Хранителни добавки ” включва задълбочено разглеждане на основните
добавки в хранителните продукти – подсладители, емулгатори, оцветители, стабилизатори,
антиоксиданти, консерванти; основните им физични и химични свойства, влиянието им
върху промените в качество на хранителните продукти, процесите, които протичат при
съхранение на продуктите и възможностите за запазване на качеството им.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителни добавки
Тема
1. Предназначение, характеристика и класификация на хранителните добавки и
контаминанти. Видове.
2. Технологични, физикохимични и физиологични характеристики на
хранителните добавки. Диетичен аспект на хранителните добавки.
3. Повишаване качеството на хранителни мазнини и продукти, съдържащи
мазнини чрез антиоксиданти и синергисти. Автоокисление. Механизъм на
действие на антиоксидантите. Видове антиоксиданти и синергисти. Начини за
въвеждане на антиоксиданти в мазнините.
4. Повишаване качеството на хранителните продукти чрез използване на
консерванти. Механизъм на действие на консервантите. Характеристика и
физиологично действие на консервантите. Приложение на консервантите за
консервиране на плодове, във винарската промишленост, в хлебните изделия, в
млечни и месни продукти.
5. Вещества, подобряващи консистенцията на хранителните продукти. Структура и
химичен състав. Характеристика и приложение. Гуми от водорасли, от смоли,
семена и гъби. Вещества, подобряващи консистенцията на целулозна основа.
Модифицирани целулози. Пектинови вещества. Текстурирани растителни
протеини. Желатин.
6. Оцветители на хранителни продукти. Класификация. Структура. Физиологично
действие. Санитарни изисквания и изисквания за употреба. Допустими
концентрации. Разрешени без ограничения оцветители.
Общ брой часове:
Форми на текущ контрол:
Колоквиуми върху учебния материал.

часове
5
5
5

5

5

5

30

Б/ Упражнения по Хранителни добавки
-

3

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да представят курсова работа, включваща разработване на даден
проблем относно състава и свойствата на основните добавки в хранителните продукти.
Курсовата работа се предава в писмен вид в края на семестъра.
Библиография
Автор

М. Хаджикинова

Заглавие
Лекционен курс „Химия на
хранителните добавки и
контаминанти”
Добавки в хранителните продукти

Ц. Обретенов

Хранителна химия

М. Златанов, Ж.
Петкова

Food Chemistry, 3rd Edition and
H. D. Belitz, W. Grosch,
Food Chemistry, 4th revised and
P. Schieberle
extended Edition

T. A. M. Msagati

П. Денев, Н. Кирчев
С. Даутева
Р. Стеле
А. Андреев, Я.
Калева, Д. Колев, Б.
Цветкова

Chemistry of Food Additives
and Preservatives

Химия на природните съединения
Биологично активните добавки
Срок годности пищевых
продуктов
Материалознание на
хранителните продукти

Издателство

Година

разпечатка

2020

УХТ, Пловдив
Полиграф 93,
Пловдив

2000

Springer Berlin,
Heidelberg, New York
John Wiley & Sons,
Ltd., Publication, The
Atrium, Southern Gate,
Chichester,West
Sussex, UK
УХТ, Пловдив
Изток-Запад, София
Профессия, Санкт
Петербург
Матком, София

2002

2004

2013

2011
2008
2006

2004

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
В рамките на курса има планирана самостоятелна курсова работа.
Всички учебни материали (лекционен курс, справочници с данни, необходими за
курсовата работа, както и помощни материали за самостоятелна подготовка по
дисциплината) са достъпни за студентите, като се осигуряват от преподавателите.
Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени колоквиуми, обхващащи част от
лекционния материал. 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 текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
4

60% от оценката от текущ контрол и 40% от оценката от самостоятелната курсова
работа.
Всички писмени работи (от текущ контрол и курсови работи) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на оформяне на оценката.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Гл. ас. д-р Жана Петкова .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по
Специалност
Химия и английски език (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Химическа промишленост на България
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
трета
Семестър
VI
Брой ECTS кредити
4
Име на лектора
Доц. д-р Георги Патронов, проф. д-р Гинка Антова

1

Учебни резултати за курса
Анотация
В рамките на курса се разглежда историческото развитие и съвременното състояние
на химическата и металургична промишленост на България. Отделено е внимание на ролята
и мястото на тези отрасли в икономиката на страната ни. Прави се оценка на суровинната и
енергийна база и тяхното влияние върху ефективността на химичните производства.
Представя се ролята на свободната пазарна икономика върху икономическите показатели на
промишлените предприятия, като се обръща внимание на конкретни химически комбинати
и заводи. Разглеждат се и се обсъждат производствените листи на редица важни за страната
ни химически и металургични предприятия. Изяснява се връзката между химическата
индустрия и състоянието на околната среда. Разглеждат се основните пътища за намаляване
на замърсяването от химическите и металургични предприятия.
Провеждат се посещения на промишлени предприятия, като студентите се запознават
с производството на основни продукти и дейността на предприятия на химическата и
металургична промишленост.
Всеки студент разработва курсова работа за определено химическо или металургично
предприятие, който служи като основа за текущата оценка по дисциплината.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 значението на химическата промишленост за стопанското развитие на България;
 номенклатурата от химични продукти и в кои предприятия се произвеждат;
 екологичните проблеми на химичните производства и възможности за опазване на
околната среда от вредни емисии.
2. Ще могат:
 да оценяват ролята на химическата промишленост за икономическото развитие на
България;
 да правят оценка на влиянието на дадено химическо производство върху околната
среда.
 да провеждат на високо ниво обучението на ученици по въпросите на химичната
технология.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа)
 Упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 60 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали или изучават курсовете по:
Основи на химията, Неорганична химия; Аналитична химия; Органична химия;
Физикохимия; Химични технологии.
2

Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Да имат основни познания за физичните и химичните свойства на изучаваните
неорганични и органични продукти, обект на химическата и металургична
промишленост;
 Да имат задълбочени познания по химичното равновесие и химичната кинетика с цел
тяхното прилагане при усвояване знанията по изучаваната дисциплина.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Техническо осигуряване на обучението




материалната база на химическите предприятия в нашата страна;
аудиовизуални средства и компютри;
мостри на продукти на химическата промишленост.

Съдържание на курса
Дисциплината „Химическа промишленост на България” включва исторически преглед
за възникването и развитието на химическата промишленост в България и сегашното ѝ
състояние и развитие в условията на пазарна икономика. Отделя се внимание на
суровинната база и енергетиката на химическата промишленост. Разглежда се развитието на
неорганичния синтез и производството на минерални торове и соли, металургичната и
силикатна промишленост.
Предмет на дисциплината са също органичните химически продукти и значението на
органичната химическа промишленост за националното стопанство. Включено е и
производството и преработката на природни продукти от растителен и животински
произход, както и продукти на основния и специалния органичен синтез и синтез и
преработка на високомолекулни съединения.
Част от занятията се провеждат във водещи химични и металургични предприятия на
българската икономика – Неохим АД, Димитровград; КЦМ АД, Пловдив; Аурубис, Пирдоп;
Лукойл Нефтохим, Бургас; Асенова крепост, Асеновград; Монди, Стамболийски; Роза
Импекс, Пловдив; Мексон, Пловдив; Софарма, София и др.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Химическа промишленост на България
Тема
1. Исторически преглед за възникването и развитието на химическата
промишленост в България през периодите: до 1878 г.; 1878 – Първа Световна
война; между двете световни войни; 1944 – 1989 г. Основни направления на
развитие. Най-съществени постижения и предприятия на химическата
промишленост.
2. Сегашно състояние и развитие на химическата промишленост в

часове
2

2

3

условията на пазарна икономика. Ролята на приватизацията върху стабилността,
рентабилността и оцеляването на химическите предприятия.
3. Суровинна база на химическата промишленост. Суровини за
производство на H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, Na2CO3, NaOH, метали, керамика, стъкло,
нефтопродукти, целулоза, захар, пластмаси и др. Ролята на суровините за
създаване на устойчиво и конкуретноспособно химическо производство.
4. Енергетика на химическата промишленост. Енергийни източници –
класически и съвременни. Повишаване енергийната ефективност на химическите
производства. Използване на вторични енергийни ресурси.
5. Развитие на неорганичния синтез. Производство на неорганични
киселини и основи, минерални торове и соли. Основни предприятия и
номенклатура на производството им.
6. Металургическа промишленост – развитие, състояние, перспективи.
Производство на черни, цветни и благородни метали. Основни предприятия и
номенклатура на производството.
7. Силикатна промишленост. Производство на стъкло, керамика, негасена
вар, цимент. Основни предприятия и номенклатура на производството им.
8. Органична химическа промишленост. Суровинна база на органичната
химическа промишленост. Суровини за производство на основни органични
продукти. Класификация на органичните производства. Значение на органичната
химическа промишленост за националното стопанство.
9. Производство и преработка на природни продукти от растителен и
животински произход. Производство и преработка на хранителни продукти –
захар, нишесте, глюкоза, растителни и животински мазнини, белтъчни
концентрати и изолати и др. хранителни продукти.
10. Производство и преработка на технически продукти – целулоза,
изкуствени влакна, сапун, безири и лакове и др. продукти.
11. Продукти на основния и специалния органичен синтез – въглеводороди
и техни производни, багрила, фармацевтични препарати, миещи препарати,
ароматични вкусови вещества, парфюмерийни и козметични изделия, лепила и
др.
12. Синтез и преработка на високомолекулни съединения – синтетични
смоли, пластмаси, синтетични влакна, филмообразуващи вещества, гумени
изделия.
13. Свойства на пластмасите и общи основи на технологията на
пластмасите.
14. Производство на еластомери (каучук и гума). Хомоверижни и
хетероверижни каучуци и гумени изделия на тяхна основа.
Общ брой часове:

2

2

3

2

2
2

2

2
3

2

2
2
30

Форми на текущ контрол:
Представяне на презентация на курсова работа по предварително зададена тема от
неорганичните или органични производства и съответния завод/комбинат/фабрика, в който
е застъпено даденото производство. Провеждане на тестово изпитване върху учебния
материал през 15-та седмица.
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Б/ Упражнения по Химическа промишленост на България
Тема
1. Химикотехнологични процеси и критерии за оценка на ефективността им.
Технико-икономически показатели на производството.
Материални, енергийни и ексергийни баланси на химикотехнологични процеси.
2. Изследване на неорганични химикотехнологични процеси.
Обогатяване на суровините чрез флотация.
- флотация на руда или въглища;
- определяне основните показатели на процеса;
- определяне пепелното съдържание в изходните въглища и в получения
концентрат.
3. Производство на сярна киселина и цинк. Посещение на КЦМ – АД, Пловдив.
4. Производство на стъкло. Посещение на Стъкларски завод, Пловдив.
5. Химикотехнологични изчисления на производствени процеси от органичния
синтез.
6. Оределяне на основните физикохимични характеристики на крайните продукти
и изходните суровини, полупродукти и спомагателни материали.
7. Приложение на багрилата в бита и промишлеността. Механизъм на процеса
багрене.
8. Преработка на нефт и нефтопродукти. Получаване на полимери. Посещение на
Лукойл – Нефтохим, гр. Бургас.
Общ брой часове:

часове
4

4

4
3
3
3
3
6
30

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща химичните и физични
свойства на химичния продукт/продукти, обект на промишлено получаване и описание на
технологичните методи за тяхното производство. Основно внимание се отделя на
съответния завод/комбинат/фабрика, в който е застъпено даденото производство и се прави
описание по предварително зададен план в курсовата работа.
Курсовата работа се предава в писмен вид до 12-та седмица от семестъра и основната
част от нея се представя пред студентите от курса под формата на презентация.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация. Това
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал и технологичните схеми на различните производства. Предоставяната полезна
информация за историята, настоящото състояние и перспективите на развитие на нашата
химическа и металургична промишленост дава възможност на студентите да получат
необходимите за успешната им реализация знания за по-бързо адаптиране при работа в
производствени фирми и бързото навлизане в конкретните технологии и производства.
Посещенията на химическите предприятия създават условия за:
 запознаване с теоретичните основи на съответното производство и неговото
практическо осъществяване;
 състоянието на съответния клон на химическата промишленост в момента и
перспективите за развитие;
 осъществяване на контакт между студентите и работодателите, което да спомогне за
по-бързото реализиране след дипломирането.
В рамките на курса има планирана самостоятелна курсова работа.
Лекционният курс е отпечатан и се предоставя на студентите. Важна роля в
самостоятелната работа на студентите в конкретния случай играе интернет и
индивидуалните посещения в предприятията, за които се разработва курсовата работа.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка. Оценява се и самостоятелната работа на
студентите, главно от представената курсова работа.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултати от
самостоятелната курсова работа и резултати от тестово изпитване върху материала от
учебната програма.
Оценката се изчислява по следната формула:
50% от оценката на курсовата работа + 50% от оценката от тестовото изпитване.
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Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (курсови работи и тестове) се съхраняват в продължение на 1
година от датата на оформяне на крайната оценка.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Георги Патронов....................
Проф. д-р Гинка Антова........................
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Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината “Битова химия” имат за цел да запознаят
студентите с научните постижения и перспективите в развитието на химията на основни
органични продукти, намиращи приложение в ежедневната ни практика и бит. Лекционният
курс разглежда характерните особености, основните химични, физикохимични и
потребителски свойства, както и приложението на основни класове органични продукти,
като: повърхностноактивни вещества, багрила, етерични масла и етеричномаслени
продукти, филмообразуващи вещества, бои, лакове, безири, специални полимери и др.
Лабораторните занимания имат за цел да затвърдят знанията придобити от
лекционния курс и да създадат технически умения в студентите. Те включват методи за
получаване и изследване на основни групи от горепосочените химически продукти.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните химични, физикохимични и потребителски свойства, начините за
получаване, както и приложението на основни класове специални органични
продукти – повърхностноактивни вещества, миещи вещества, багрила,
филмообразуващи вещества, специални полимери и др.
2. Ще могат:
 да анализират и да правят оценка на техническите качества на органични продукти,
намиращи приложение в заобикалящия ни свят.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа)
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 60 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична
химия, Физикохимия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на
органични съединения, методи за тяхното получаване;
 теоретични основи по физикохимия;
 технологията на производствата на някои органични съединения, технологичен
режим и апаратурно осигуряване на производствата им.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
-
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Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения;
 Апаратура за газово и течно хроматографски анализ на органични съединения;
 Апаратура за определяне на физикохимични показатели на органични съединения,
спектрофотометри, рефрактометри, вискозиметри и др.;
 Използване на материалната база на промишлени предприятия;
 Аудиовизуални средства.
Съдържание на курса
Лекционният курс по дисциплината “Битова химия” разглежда характерните
особености, основните химични, физикохимични и потребителски свойства, както и
приложението на основни класове органични продукти, като: повърхностноактивни
вещества, миещи вещества, багрила, етерични масла и етеричномаслени продукти,
филмообразуващи вещества, специални полимери и др. Има за цел да запознае студентите с
химията на основните органични продукти, намиращи приложение в ежедневната ни
практика и бит. Лабораторните упражнения имат за цел да затвърдят знанията придобити от
лекционния курс и да създадат технически умения в студентите.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Битова химия
Тема
1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ НА БИТОВАТА ХИМИЯ.
Взаимовръзка и по-съществени различия между приложната органична
химия и органичния синтез от една страна и предметите на битовата химия от
друга. Класификация на обектите на битовата химия.
2. МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ПРОМИШЛЕНИ ДИСПЕРСНИ СЪСТАВИ.
Повърхностни явления и повърхностно активни вещества (ПАВ) – теоретични
основи, класификация. Свойства на основните видове ПАВ и техните разтвори.
Механизъм на миещото и перилно действие. Производство на ПАВ, сапуни,
перилни прахове и т.н. Биопрепарати за почистване и пране. Основни приложения
на ПАВ и препаратите на тяхна основа. Принципи на получаването на емулсии,
стабилност на емулсиите. Основни свойства на емулсиите и принципен строеж.
Основни фактори, които определят вида на емулсията. Приложение на
промишлените дисперсии в козметиката, медицината, целулозно-хартиената
промишленост, текстила, изобразителните технологии и др.
3. ОРГАНИЧНИ БАГРИЛА И ПИГМЕНТИ. БАГРЕНЕ.
Теория на цветността на органичните съединения (физични основи на
цветността, химични теории за цветността, влияние на поляризационните
заместители, йонизацията на молекулите, спрегнатостта на системите,
пространствените фактори и комплексообразуването, хромофорна система на
багрилата). Химична и технологична класификация на багрилата. Общи сведения за

часове
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3

3

3

основните представители на синтетичните багрила (азобагрила, полиметинови,
полициклохинонови, антрахинонови, индигоидни, арилметанови, ариламинови и
макрохетероциклични багрила). Физикохимични основи на процеса на багрене.
Багрене на текстил, хартии, полимерни материали и т.н.
4. ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕПАРАТИ.
Връзка между структурата и активността на органичните лекарствени
вещества. Основни представители на лекарствените средства и фармацевтичните
препарати (антибиотици, антисептици, противовъзпалителни и противозачатъчни
средства, транквиланти, антидиабетични и стимулиращи средства). Биологично
активни вещества, водо- и маслоразтворими витамини като лекарствени средства.
Тенденции в технологията на производство на фармацевтичните препарати имобилизиращи носители, микрокапсулация и т.н.
5. ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ ПРОДУКТИ.
Етеричномаслени суровини и етерични масла. Състав и физиологично
значение на етеричните масла. Взаимовръзка между структурата на ароматните
вещества и миризмата им. Механизъм на възприемане на аромата. Естествени
ароматични продукти – класификация и методи за получаване. Изолиране на
етерично ароматични продукти. Промишлен синтез на някои ароматни вещества –
гераниол, нерол, линалоол, цитрал, йонони и на мускусни вещества.
6. ПЛАСТМАСИ И ЕЛАСТОМЕРИ.
Връзка между химичната структура и свойствата на полимерите. Природа на
химичната връзка в полимерите, строеж на полимерната верига, кристалност.
Основни методи за получаване и преработка на по-важните пластмаси и
еластомери.
7. ХИМИЧНИ ВЛАКНА.
Природни влакна от животински и растителен произход. Изкуствени влакна
(хидратцелулозни, ацетатни и др.). Синтетични влакна (полиамидни, полиестерни,
полиакрилнитрилни, полиолефинови). Еластомерни влакна. Термоустойчиви
влакна. Модифициране на влакната.
8. ФИЛМООБРАЗУВАЩИ ВЕЩЕСТВА. БОИ, БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ, ЛАТЕКСИ.
Теоретични основи на филмообразуването, химичен строеж и методи за
получаване на филмообразуватели. Разтвори, разтворители и пластификатори на
филмообразувателите. Основни представители на основата на синтетични,
полимераналогични и природни вещества. Сикативи и стабилизатори.
Съвместимост между багрило, пигмент и филмообразувател при получаването на
бои, лакове, латекси, печатарски мастила и тонери. Физикохимични основи на
процесите на формиране на полимерни покрития върху твърди повърхности и
технология на тяхното получаване. Области на приложение.
9. ЛЕПИЛА И АДХЕЗИВНИ ВРЪЗКИ.
Теоретични основи на адхезията и адхезионните съединения. Класификация
и основни представители лепила характерни за различните групи – от растителен,
животински произход и синтетични лепила. Здравина и дълговечност на лепилните
съединения – основни методи за изпитание. Последни достижения в технологията
на лепилата – секундни, херметични, конструкционни и т.н. Тенденции в

4

3

3

3

3

3

4

разработването и приложението на лепилата.
10. СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Класификация на спомагателните средства и добавки за производството на
пластмаси и каучук, текстила, целулозно-хартиената промишленост и др.
Теоретични основи на стабилизацията, пластификацията и съшиващото действие на
добавките при производството на пластмаси и каучук. Механизъм на действието на
химични спомагателни средства за повърхностна обработка, проклейване,
егализатори, апрети и др. в хартиената промишленост и текстила. Повишаване на
огнеустойчивостта на полимерните материали-антипирени и теория на
огнезащитното действие на добавките.
Общ брой часове:

3

30

Форми на текущ контрол:
Колоквиуми върху учебния материал.

Б/ Упражнения по Битова химия
Тема

часове

1. Получаване и охарактеризиране на повърхностно активни вещества на основата
на синтетични и природни суровини. Характеристика и сравнение на техните
свойства.
2. Получаване на парафинова емулсия и импрегниращи състави за хартия и
текстил. Импрегниране и оценка на водоустойчивостта им.

5

3. Получаване на флуоресцентни багрила. Получаване на флуоресцин.

5

5

4 Изучаване процеса на багрене на текстил. Получаване на кинетични криви на
5
багренето. Изследване влиянието на спомагателните добавки.
5. Етерични масла. Анализ на етерични масла. Получаване на гераниол от
5
цитронелово масло.
6. Получаване на лепила. Получаване на водоустойчиво поливинилалкохолно
5
лепило.
Забележка: Възможно е да се осъществи посещение на предприятие от индустриалната
органична химия, като алтернатива на едно лабораторно упражнение.
Общ брой часове:
30
В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова работа върху тема зададена от лектора или
избрана от самия студент, която да разглежда състава, свойствата и приложението на
различни по вид органични продукти, намиращи приложение в бита.
Библиография
Автор

Заглавие

Антова Г.

Свитък лекционен курс –
MS PowerPoint

Издателство
разпечатка и
електронна
версия

Година
2020

5

Samuel Delvin

Dyes and Pigments

Ivy Publ. House

2006

Harold A. Wittcoff,
Bryan G. Reuben,
Jeffery S. Plotkin

Industrial Organic Chemicals, 2nd and 3rd
Edition

Hardcover

2004
2012

Weissermel Klaus,
Hans-Jürgen Arpe

Industrial Organic Chemistry

Wiley-VCH,

2003

Klaus Hunger (Editor)

Industrial Dyes, Chemistry, Properties,
Applications

Wiley - VCH Verlag
GmbH&Co

2003

Василева В.

Багрила и текстилни спомагателни
средства

Изд. ХТМУ, София

2002

Новаков П., Ил.
Илиев, Ст. Милошев

Химия и технология на лаковобояджийските материали и покрития

ХТМУ, София

1997

Димитров Д. Т., Л. Д.
Петрова, Д. К. Цанев,
Р. А. Димитрова, Ст.
Я. Явашев

Повърхностно-активни вещества

Техника, София

1981

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получат нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
През семестъра са планирани колоквиуми и изготвяне на курсова работа.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка.
В рамките на учебната програма са включени колоквиуми, оценява се и
самостоятелната работа на студентите.
Оценката се изчислява по следната формула:
60% от оценката от текущия контрол и 40% от оценката на курсовата работа.
Всички писмени работи (от текущ контрол, курсови работи) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
проф. д-р Гинка Антова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Химия и английски език (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Храни и хигиена на храните
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
трета
Семестър
VІ
Брой ECTS кредити
4
Име на лектора
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Дисциплината “Храни и хигиена на храните” дава научни познания за правилното
хранене на човека и най-важните хигиенни изисквания към производството и реализацията
на доброкачествени и безопасни храни и напитки. Тя разглежда физиологичното значение и
потребностите на човека от енергия и хранителни вещества. Студентите се запознават с
основните изисквания и методите за контрол на научно-обоснованото хранене на различни
възрастови и професионални групи от населението. Те получават основни научни познания
както за микробиологичните замърсители, така и за методите и средствата за контрол и
управление на микробиологичната безопасност на храните и напитките.
Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат
усвояването на лекционния материал. Те обхващат определянето на индивидуалния
енергоразход на индивида, на хранителната стойност на дадена храна или напитка, както и
на биологичната стойност на хранителните белтъци чрез метода на химичния скор. Освен
това се провеждат и практически упражнения върху определянето на основни
физикохимични показатели на някои храни и напитки.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. Ще знаят:
 Физиологичното значение на основните хранителни нутриенти – белтъчини, липиди,
въглехидрати;
 Основните изисквания за рационално хранене на различните групи население;
 Видовете хранителни заболявания и изисквания по отношение на хигиената на
храненето.
2. Ще могат:
 Да охарактеризират хранителните продукти по отношение на тяхната хранителна
стойност;
 Да предлагат норми за рационално хранене за различни професионални и възрастови
групи от населението.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа),
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 60 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична
химия, Биоорганична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Теоретична подготовка по органична химия – строеж, физични и химични свойства на
органични съединения – въглехидрати, липиди, белтъци;
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 Теоретична подготовка по биоорганична химия – строеж, физични и химични
свойства на ензими, аминокиселини, витамини. Физиологично действие и обмен на
веществата.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Техническо осигуряване на обучението
 Апаратура за определяне на физикохимични показатели на органични съединения –
спектрофотометри, вискозиметри, рефрактометри и др.;
 Научна литература, закони, изисквания и други нормативни актове за спазване
изискванията по отношение на хигиената на храненето.
Съдържание на курса
Получените знания по „Храни и хигиена на храните” дават възможност на студента да
оценява правилно пълноценността и безопасността на изследваните храни и напитки и да
прави препоръки за оптимизиране на техния състав и технология. Студентите получават
основни научни познания както за микробиологичните замърсители, така и за методите и
средствата за контрол и управление на микробиологичната безопасност на храните и
напитките.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит за решаване на практически
въпроси от ежедневната химическа практика. Те обхващат определянето на индивидуалния
енергоразход на индивида, на хранителната стойност на дадена храна или напитка, на
биологичната стойност на хранителните белтъци и др. Освен това се провеждат и
практически упражнения върху определяне на основни физикохимични показатели на някои
храни и напитки.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Храни и хигиена на храните
Тема
1. Значение на процеса хранене за жизнената дейност на човека. Групиране на
хранителните вещества (нутриенти) според тяхното физиологично значение.
2. Обща характеристика на процесите храносмилане и резорбция на хранителните
вещества. Усвояване на храната.
3. Енергиен разход на организма – компоненти, фактори, оказващи влияние върху
енергаразхода и методи за измерването му. Енергийна стойност на хранителната
дажба и методи за нейното определяне.
4. Физиологично значение на белтъците. Пълноценност на хранителния белтък и
методи за нейното определяне. Потребности от белтък и аминокиселини и поважни хранителни източници.
5. Физиологично значение на мазнините. Потребности от мазнини и мастни
киселини и по-важни техни източници. Физиологично значение на
фосфолипидите и стеролите, потребности и хранителни източници.

часове
2
2
2

1

1

3

6. Физиологично значение на въглехидратите. Хранителни влакнини – значение в
рационалното и предпазно-профилактичното хранене. Потребности от
въглехидрати и по-важни техни хранителни източници.
7. Физиологично значение на витамините. Водноразтворими и мастноразтворими
витамини – физиологично значение, потребности и по-важни техни хранителни
източници.
8. Физиологично значение на минералните вещества. Макро- и микроелементи –
физиологично значение, потребности и хранителни източници.
9. Физиологично значение на водата. Воден баланс на човека.
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10. Физиологични норми на хранене. Определение и сфери на приложение.
Референтни стойности за среднодневен прием на хранителните вещества.
11. Рационално хранене. Основни принципи на рационалното хранене.
Рационално хранене и професия.
12. Диетично хранене. Основни принципи на диетичното хранене. Характеристика
на най-широко прилаганите диети.
13. Вегетарианско хранене. Видове вегетариански хранителни режими.
Недостатъци и предимства на вегетарианското хранене.
14. Хранителна алергия – разпространение, механизми на развитие, прояви и
водещи хранителни алергени. Хранителна непоносимост – обща характеристика.
15. Микробиологични замърсители на храните. Микрофлора на храните –
произход и значение. Патогенните микроорганизми като замърсители на храните.
16. Фактори, които определят развитието на микроорганизмите в храните –
вътрешни фактори, външни фактори, фактори на технологичната преработка и
фактори на биологичните взаимоотношения между различните представители на
микрофлората на храните.
17. Миене и миещи средства, подходящи за прилагане в хранителната
промишленост.
18. Дезинфекция и дезинфекционни средства, подходящи за прилагане в
хранителната промишленост.
19. Хигиенни изисквания към транспортирането, приемането и съхраняването на
на хранителните продукти.
20. Контрол на безопасността и качеството на храните в Република България.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – обхват и правомощия.
Общ брой часове:

2

1

1
1

2
2
1
1
2
2

1
1
2
2
30

Форми на текущ контрол:
Колоквиуми върху учебния материал (тестове).

Б/ Упражнения по Храни и хигиена на храните
Тема
1. Определяне на индивидуалния енергоразход по таблично-хронометражния
метод. Изчисляване на съдържанието на макронутриетите в хранителна дажба,
обезпечаваща адекватно индивидуалния енергоразход.

часове
5

4

2. Определяне на хранителната стойност на храни и напитки по данни от таблици
за състава на храните.
3. Сравнителна оценка на хранителната стойност на храни и напитки чрез
определяне на индекса на хранителното качество.
4. Определяне на биологичната стойност на хранителни белтъци чрез метода на
химичния скор.
5. Оценка на количествената и качествената пълноценност на различни
хранителни дажби.
6. Кафе. Определяне на разтворимите във вода вещества и на влагата.
7. Чай. Определяне на водния екстракт и на общата пепел.
Общ брой часове:

5
4
4
4
4
4
30

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да представят курсова работа, включваща разработване на
предварително зададена тема.
Курсовата работа се предава в писмен вид в края на семестъра.
Библиография
Автор
М. Ангелова-Ромова
В. Несторова
В. Несторова
В. Несторова
Д. Боцов
Т. Ташев, Г. Шишков
J.E. Brown
R. Macrae, R.K.
Robinson, M.J. Sadler

Заглавие
Лекционен курс „Храни и хигиена
на храните”
Хигиена на храненето и
хранително законодателство
Хигиена на храненето и
хранително законодателство
Хигиена на храненето
Хигиена на храните и хранително
законодателство
Таблици за състава на
българските храни
The Science of Human Nutrition
Encyclopedia of Food Science, Food
Technology and Nutrition

Издателство

Година

разпечатка

2020

Матком, София

2010

Торнадо-НВ, София

2001

Земиздат, София

1991

Матком, София

2003

Медицина и
физкултура, София
HBJ Inc., NY
Academic Press,
London

1975
1990
1993

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал. През семестъра се провеждат колоквиуми, които подпомагат подготовката за
изпита, като резултатите от текущия контрол участват във формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени и с упражнения, част от които се провеждат в учебната
лаборатория. По време на лабораторните упражнения студентите усвояват нужните за
успешната им реализация практически умения за определянето на основни физикохимични
показатели на някои храни и напитки.
5

Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма са включени проверки под формата на колоквиуми.
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 текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от оценката от текущ контрол и 40% от оценката от самостоятелната курсова
работа.
Всички писмени работи (от текущ контрол и курсови работи) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на оформяне на оценката.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по......
Специалност
Обучението по химия в училище (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителни вещества и хигиена на храненето
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
Първа
Семестър
ІI
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината “Хранителни вещества и хигиена на храненето”
имат за цел да запознаят студентите с химията на основните групи хранителни продукти,
състава и свойствата на основните нутриенти и да дадат научни познания за правилното
хранене на човека и консумацията на качествени и безопасни храни и напитки. В
лекционния курс се разглеждат груповият и индивидуалният състав на хранителните
продукти, както и свойствата на основните им компоненти. Разглежда се и физиологичното
значение на нутриентите и потребностите на човека от хранителни вещества и енергия.
Лабораторните упражнения включват анализ на качествените показатели на основни
хранителни продукти, както и определяне на тяхната хранителна и енергийна стойност.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните групи хранителни продукти, състава и свойствата на основните хранителни
вещества;
 физиологичното значение и въздействието на основните нутриенти (въглехидрати,
протеини, липиди) върху човешкия организъм;
 основните изисквания за рационално хранене на различни групи от населението.
2. Ще могат:
 да правят анализ на хранителни продукти по отношение на техните физикохимични
показатели и основен химичен състав;
 да дават оценка за енергийните потребности на различни групи от населението и да
определят хранителната и енергийната стойност на отделни видове храни.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции (10 часа)
 Лабораторни упражнения (20 часа)

Извънаудиторно: 30 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,
Биоорганична химия, Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на органични

съединения, взаимовръзката между структура и свойства на органичните
съединения;
 да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да познават и да работят с
лабораторна апаратура.

2

Препоръчани избираеми програмни компоненти
–
Техническо осигуряване на обучението
 лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения за анализ на храни – спектрофотометри, рефрактометри, вискозиметри,
центрофуга и др.;
 апаратура за изследване на оксидантна стабилност на липиди;
 апаратура за течно-течна хроматография на органични съединения;
 апаратура за газово хроматографски анализ на органични съединения.

Съдържание на курса
Курсът по „Хранителни вещества и хигиена на храненето” включва задълбочено
разглеждане състава на основните компоненти на хранителните продукти, физиологичното
значение и потребностите от тези нутриенти за човека, общите изисквания към
рационалното хранене, както и по специалните изисквания към храненето на подрастващото
население. В курса се разглеждат и представителите на основните групи храни – състав,
физикохимични свойства, хранителна и енергийна стойност.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит при анализ на хранителни
продукти. В упражненията са включени и изчислителни задачи относно хранителната и
енергийната стойност на различни хранителни продукти.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителни вещества и хигиена на храненето
Тема
1. Значение на процеса хранене за жизнената дейност на човека. Физиологично
значение на основните групи хранителни продукти. Групиране на хранителните
вещества (нутриенти) според тяхното физиологично значение.
2. Енергиен разход на организма – компоненти, фактори, оказващи влияние
върху енергоразхода и методи за измерването му. Енергийни потребности на
различни групи от населението.
3. Основни химични компоненти в хранителните продукти – въглехидрати,
протеини, липиди, витамини, минерали и др. Строеж, химични свойства и
физиологично значение на основните нутриенти.
4. Рационално хранене. Основни принципи на рационалното хранене. Хранене на
учениците – особености и основни изисквания.
5. Микробиологични, химични и физични замърсители на храните. Микрофлора
на храните – произход и значение. Патогенните микроорганизми като
замърсители на храните.
Общ брой часове:

часове
2

2

2

2
2

10

Форми на текущ контрол:
Не
3

Б/ Упражнения по Хранителни вещества и хигиена на храненето
Тема
1. Определяне на основни физикохимични показатели на хранителни продукти –
киселинност и съдържание на натриев хлорид.

часове
4

2. Определяне маслеността на млечни и на липидсъдържащи продукти.
3. Анализ на витамини. Определяне на витамин С в натурални сокове и на
витамин Е в растителни масла.
4. Определяне хранителната стойност на храни и напитки по данни от таблици за
състава на храните.

4
4

5. Определяне на индивидуалния енергоразход по таблично-хронометражния
метод.
Общ брой часове:

4

4

20

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова работа, върху тема зададена от лектора или
избрана от самия студент, която да разглежда състава, свойствата и хранителната стойност
на различни по вид хранителни продукти. Курсовата работа се представя в писмен вид и
като мултимедийна презентация.
Библиография
Автор

Заглавие
Лекционен курс „Хранителни
вещества и хигиена на
храненето”
Хигиена на храненето и
хранително законодателство
Хигиена на храненето и
хранително законодателство

Издателство

Година

разпечатка и
електронна версия

2020

Матком

2014

Торнадо-НВ, София

2001

Belitz H.D., W. Grosch, P. Food Chemistry,
Schieberle
3rd revised Edution

Springer Berlin,
Heidelberg, New
York

2004

Обретенов Цв.

Полиграф`93
Пловдив

2002

Ангелова-Ромова М.
Несторова В.
Несторова В.

Хранителна химия

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Темите от програмата се поднасят като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
Лекциите са придружени и с упражнения, провеждани в обзаведени за целта учебни
лаборатории. По време на лабораторните упражнения студентите усвояват нужните за
успешната им реализация практически умения.
В рамките на курса има планирани колоквиум и самостоятелна работа – изготвяне на
мултимедийна презентация върху зададената курсова задача.
4

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от резултата от колоквиума и 40% от резултата от самостоятелната курсова
работа.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година след завършване
на курса по дисциплината.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р М. Ангелова-Ромова .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по......
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителни вещества и хигиена на храненето
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
Първа
Семестър
ІI
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината “Хранителни вещества и хигиена на храненето”
имат за цел да запознаят студентите с химията на основните групи хранителни продукти,
състава и свойствата на основните нутриенти и да дадат научни познания за правилното
хранене на човека и консумацията на качествени и безопасни храни и напитки. В
лекционния курс се разглеждат груповият и индивидуалният състав на хранителните
продукти, както и свойствата на основните им компоненти. Разглежда се и физиологичното
значение на нутриентите и потребностите на човека от хранителни вещества и енергия.
Лабораторните упражнения включват анализ на качествените показатели на основни
хранителни продукти, както и определяне на тяхната хранителна и енергийна стойност.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните групи хранителни продукти, състава и свойствата на основните хранителни
вещества;
 физиологичното значение и въздействието на основните нутриенти (въглехидрати,
протеини, липиди) върху човешкия организъм;
 основните изисквания за рационално хранене на различни групи от населението.
2. Ще могат:
 да правят анализ на хранителни продукти по отношение на техните физикохимични
показатели и основен химичен състав;
 да дават оценка за енергийните потребности на различни групи от населението и да
определят хранителната и енергийната стойност на отделни видове храни.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 часа)
 Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,
Биоорганична химия, Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на органични

съединения, взаимовръзката между структура и свойства на органичните
съединения;
 да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да познават и да работят с
лабораторна апаратура.
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Препоръчани избираеми програмни компоненти
–
Техническо осигуряване на обучението
 лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения за анализ на храни – спектрофотометри, рефрактометри, вискозиметри,
центрофуга и др.;
 апаратура за изследване на оксидантна стабилност на липиди;
 апаратура за течно-течна хроматография на органични съединения;
 апаратура за газово хроматографски анализ на органични съединения.

Съдържание на курса
Курсът по „Хранителни вещества и хигиена на храненето” включва задълбочено
разглеждане състава на основните компоненти на хранителните продукти, физиологичното
значение и потребностите от тези нутриенти за човека, общите изисквания към
рационалното хранене, както и по специалните изисквания към храненето на подрастващото
население. В курса се разглеждат и представителите на основните групи храни – състав,
физикохимични свойства, хранителна и енергийна стойност.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит при анализ на хранителни
продукти. В упражненията са включени и изчислителни задачи относно хранителната и
енергийната стойност на различни хранителни продукти.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителни вещества и хигиена на храненето
Тема
1. Хранене, хранителни продукти, хранителни вещества и тяхното значение за
човека. Хранене на учениците – особености и основни изисквания.
2. Енергиен разход на организма – компоненти, фактори, влияещи върху
енергоразхода. Енергийни потребности на различни групи от населението.
3. Микробиологични, химични и физични замърсители на храните. Микрофлора
на храните – произход и значение.
Общ брой часове:

часове
2
2
1

5

Форми на текущ контрол:
Не
Б/ Упражнения по Хранителни вещества и хигиена на храненето
Тема
1. Определяне на основни физикохимични показатели на хранителни продукти –
киселинност и съдържание на натриев хлорид.
2. Определяне маслеността на млечни и на липидсъдържащи продукти.

часове
4
4
3

3. Определяне на индивидуалния енергоразход по таблично-хронометражния
метод.
Общ брой часове:

2
10

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова работа, върху тема зададена от лектора или
избрана от самия студент, която да разглежда състава, свойствата и хранителната стойност
на различни по вид хранителни продукти. Курсовата работа се представя в писмен вид и
като мултимедийна презентация.
Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Лекционен курс „Хранителни
вещества и хигиена на храненето”
Хигиена на храненето и
хранително законодателство

разпечатка и
електронна версия

2020

Матком

2014

Belitz H.D., W. Grosch, P.
Schieberle

Food Chemistry,
3rd revised Edution

Springer Berlin,
Heidelberg, New York

2004

Обретенов Цв.

Хранителна химия

Полиграф`93
Пловдив

2002

Ангелова-Ромова М.
Несторова В.

Година

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Темите от програмата се поднасят като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
Лекциите са придружени и с упражнения, провеждани в обзаведени за целта учебни
лаборатории. По време на лабораторните упражнения студентите усвояват нужните за
успешната им реализация практически умения.
В рамките на курса има планирани колоквиум и самостоятелна работа – изготвяне на
мултимедийна презентация върху зададената курсова задача.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от резултата от колоквиума и 40% от резултата от самостоятелната курсова
работа.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година след завършване
на курса по дисциплината.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р М. Ангелова-Ромова .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по......
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение, за неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителни вещества и хигиена на храненето
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
Втора
Семестър
ІV
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината “Хранителни вещества и хигиена на храненето”
имат за цел да запознаят студентите с химията на основните групи хранителни продукти,
състава и свойствата на основните нутриенти и да дадат научни познания за правилното
хранене на човека и консумацията на качествени и безопасни храни и напитки. В
лекционния курс се разглеждат груповият и индивидуалният състав на хранителните
продукти, както и свойствата на основните им компоненти. Разглежда се и физиологичното
значение на нутриентите и потребностите на човека от хранителни вещества и енергия.
Лабораторните упражнения включват анализ на качествените показатели на основни
хранителни продукти, както и определяне на тяхната хранителна и енергийна стойност.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните групи хранителни продукти, състава и свойствата на основните хранителни
вещества;
 физиологичното значение и въздействието на основните нутриенти (въглехидрати,
протеини, липиди) върху човешкия организъм;
 основните изисквания за рационално хранене на различни групи от населението.
2. Ще могат:
 да правят анализ на хранителни продукти по отношение на техните физикохимични
показатели и основен химичен състав;
 да дават оценка за енергийните потребности на различни групи от населението и да
определят хранителната и енергийната стойност на отделни видове храни.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.
 Лекции (5 часа)
 Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,
Биоорганична химия, Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на органични

съединения, взаимовръзката между структура и свойства на органичните
съединения;
 да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да познават и да работят с
лабораторна апаратура.
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Препоръчани избираеми програмни компоненти
–
Техническо осигуряване на обучението
 лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения за анализ на храни – спектрофотометри, рефрактометри, вискозиметри,
центрофуга и др.;
 апаратура за изследване на оксидантна стабилност на липиди;
 апаратура за течно-течна хроматография на органични съединения;
 апаратура за газово хроматографски анализ на органични съединения.

Съдържание на курса
Курсът по „Хранителни вещества и хигиена на храненето” включва задълбочено
разглеждане състава на основните компоненти на хранителните продукти, физиологичното
значение и потребностите от тези нутриенти за човека, общите изисквания към
рационалното хранене, както и по специалните изисквания към храненето на подрастващото
население. В курса се разглеждат и представителите на основните групи храни – състав,
физикохимични свойства, хранителна и енергийна стойност.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит при анализ на хранителни
продукти. В упражненията са включени и изчислителни задачи относно хранителната и
енергийната стойност на различни хранителни продукти.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителни вещества и хигиена на храненето
Тема
1. Хранене, хранителни продукти, хранителни вещества и тяхното значение за
човека. Хранене на учениците – особености и основни изисквания.
2. Енергиен разход на организма – компоненти, фактори, влияещи върху
енергоразхода. Енергийни потребности на различни групи от населението.
3. Микробиологични, химични и физични замърсители на храните. Микрофлора
на храните – произход и значение.
Общ брой часове:

часове
2
2
1

5

Форми на текущ контрол:
Не
Б/ Упражнения по Хранителни вещества и хигиена на храненето
Тема
1. Определяне на основни физикохимични показатели на хранителни продукти –
киселинност и съдържание на натриев хлорид.
2. Определяне маслеността на млечни и на липидсъдържащи продукти.

часове
4
4
3

3. Определяне на индивидуалния енергоразход по таблично-хронометражния
метод.
Общ брой часове:

2
10

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова работа, върху тема зададена от лектора или
избрана от самия студент, която да разглежда състава, свойствата и хранителната стойност
на различни по вид хранителни продукти. Курсовата работа се представя в писмен вид и
като мултимедийна презентация.
Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Лекционен курс „Хранителни
вещества и хигиена на храненето”
Хигиена на храненето и
хранително законодателство

разпечатка и
електронна версия

2020

Матком

2014

Belitz H.D., W. Grosch, P.
Schieberle

Food Chemistry,
3rd revised Edution

Springer Berlin,
Heidelberg, New York

2004

Обретенов Цв.

Хранителна химия

Полиграф`93
Пловдив

2002

Ангелова-Ромова М.
Несторова В.

Година

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Темите от програмата се поднасят като мултимедийна презентация, което позволява
студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
Лекциите са придружени и с упражнения, провеждани в обзаведени за целта учебни
лаборатории. По време на лабораторните упражнения студентите усвояват нужните за
успешната им реализация практически умения.
В рамките на курса има планирани колоквиум и самостоятелна работа – изготвяне на
мултимедийна презентация върху зададената курсова задача.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от резултата от колоквиума и 40% от резултата от самостоятелната курсова
работа.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година след завършване
на курса по дисциплината.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р М. Ангелова-Ромова .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по
Специалност
Обучението по химия в училище (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Химия на полимерите
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
Първа
Семестър
ІІ
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Проф. д-р Гинка Антова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината „Химия на полимерите” дават възможност на
студентите да придобият знания в областта на химията на полимерите. В лекционния курс се
разглеждат видовете високомолекулни съединения, основните методи за получаване на
кондензационни и полимеризационни полимери, на линейни, разклонени и пространствено
омрежени полимери, на съполимери, както и основните свойства и строеж на
биополимерите.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните видове високомолекулни съединения;
 основните методи за получаване и модификация на полимери;
 основните химични и физични свойства на полимерите, както и тяхното приложение в
практиката.
2. Ще могат:
 да познават основните видове полимери и да знаят тяхното приложение;
 да анализират полимерни продукти с оглед тяхното охарактеризиране и
идентифициране.
Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.

Лекции (10 часа)

Лабораторни упражнения (20 часа)

Извънаудиторно: 30 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,
Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на
органични съединения, методи за тяхното получаване;
 студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да
познават и да работят с лабораторна апаратура.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Биоорганична химия и Зелена химия
Техническо осигуряване на обучението
 аудиовизуални средства;
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 лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения;
 апаратура за синтез на линейни и пространствено омрежени полимери.
Съдържание на курса
Курсът по „Химия на полимерите” включва разглеждане на основните понятия в
химията на полимерите, на основните методи за получаване на полимери –
поликондензация, полимеризация и съполимеризация. В курса се разглеждат теоретичните
основи на процесите на получаване на различни видове синтетични полимери, съполимери,
живи полимери, както строежът и свойствата на различни видове биополимери.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Химия на полимерите
Тема
1. Общи сведения за високомолекулните съединения. Основни понятия и
определения. Основни различия между нискомолекулни и високомолекулни
съединения. Класификация. Номенклатура. Получаване.
2. Поликондензация. Видове. Равновесна поликондензация – средна
функционалност, степен на завършеност на реакцията и степен на
полимеризация. Уравнение на Кародърс. Прекъсване нарастването на веригата.
Регулиране молекулната маса на полимера. Начини на провеждане на
равновесната поликондензация – примери. Неравновесна поликондензация.
Междуфазова поликондензация. Пространствена поликондензация и начини на
провеждане. Съполикондензация. Видове съполимери – състав и методи за
синтез. Приложение на съполикондензацията.
3. Полимеризация. Основни различия между полимеризация и поликондензация.
Видове полимеризации. Радикалова полимеризация. Механизъм на реакцията.
Иницииране – видове, ефективност. Нарастване на полимерната верига.
Прекъсване нарастването на веригата – чрез инактивиране на макрорадикали,
чрез пренасяне на кинетичната верига на мономер, разтворител, полимер,
инициатор, инхибитор, забавител. Начини на провеждане на полимеризацията – в
блок, в разтвор, в суспенсия, в емулсия.
4. Йонна полимеризация – характерни особености. Катионна полимеризация –
иницииране, нарастване на веригата. Анионна полимеризация – иницииране,
нарастване на веригата. Получаване на живи полимери.
5. Биополимери. Полизахариди (целулоза, нишесте, гликоген). Белтъчни вещества
– химичен състав, строеж и структура. Основни представители. Нуклеинови
киселини – химичен състав, строеж и структура. Биосинтез на високомолекулните
природни съединения. Модификация на природни полимери.
Общ брой часове:

часове
1

3

3

1

2

10

Форми на текущ контрол:
Не
3

Б/ Упражнения
1. Получаване на поликондензационни линейни полимери – фенопласти и
полиестери. Анализ на получените продукти.
2. Получаване на пространствено омрежени полимери (полиестери).
Изследване кинетиката на процеса и критична степен на завършеност на
реакцията.
3. Получаване на полимери чрез радикалова полимеризация в блок
(полистирол, полиметилметакрилат). Изследване кинетиката на процеса.
4. Модификация на природни полимери – получаване на изкуствени полимери
(нитроцелулоза) и филмообразуващо вещество на тяхна основа.
5. Анализ на полимери – идентификация на полимери; определяне на
разтворимост; поведение на полимера в пламък и качествено определяне на
елементния състав.
Общ брой часове:

4
4

4
4
4

20

В/ Самостоятелна подготовка:
В рамките на курса има планирана самостоятелна работа – студентите трябва да
разработят курсова работа върху тема зададена от лектора или избрана от самия студент,
която да разглежда състава, свойствата и приложението на различни по вид органични
полимери. Курсовата работа се представя под формата на презентация.
Библиография
Автор
Г. Антова

Заглавие
Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint

Общая химическая технология
полимеров
Organic and Physical Chemistry of
Polymers

Издателство
разпечатка и
електронна версия
УИ Св. Кл. Охридски,
София
УИ Св. Кл. Охридски,
София
Москва, Юрайт
Изд. „Академия”,
Москва
ИКЦ „Академкнига”,
Москва
Wiley Interscience, A
John Wiley&Sons, Inc.

Organic Polymer Chemistry

Pragati Prakashan

2009

Polymer Chemistry

Pragati Prakashan

2010

Ив. Панайотов, Ст.
Факиров

Химия и физика на полимерите

В. Консулов

Високомолекулни съединения

В.В. Киреев

Высокомолекулярные соединения

Ю. Д. Семчинов

Высокомолекулярные соединения

В. П. Савельянов
Yves Gnanou, M.
Fontanille
Jagdamba Singh, R. C.
Dubey
Alka L. Gupta

Година
2020
2005
1994
2013
2010
2007
2008

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получат нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
4

В рамките на курса има планирано тестово изпитване и самостоятелна работа –
изготвяне на презентация.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, както книги и други
помощни материали за самостоятелната подготовка по дисциплината) са достъпни за
студентите от библиотеката на катедра Химична технология.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от оценката на тестово изпитване + 40% от оценката от самостоятелната курсова
работа.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол, курсоова работа) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д-р Гинка Антова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Химия на полимерите
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
Първа
Семестър
ІІ
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Проф. д-р Гинка Антова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината „Химия на полимерите” дават възможност на
студентите да придобият знания в областта на химията на полимерите. В лекционния курс се
разглеждат видовете високомолекулни съединения, основните методи за получаване на
кондензационни и полимеризационни полимери, на линейни, разклонени и пространствено
омрежени полимери, съполимери, както и основните свойства и строеж на биополимерите.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните видове високомолекулни съединения;
 основните методи за получаване и модификация на полимери;
 основните химични и физични свойства на полимерите, както и тяхното приложение в
практиката.
2. Ще могат:
 да познават основните видове полимери и да знаят тяхното приложение;
 да анализират полимерни продукти с оглед тяхното охарактеризиране и
идентифициране.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.

Лекции (5 часа)

Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,
Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на
органични съединения, методи за тяхното получаване;
 студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да
познават и да работят с лабораторна апаратура.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Биоорганична химия и Зелена химия
Техническо осигуряване на обучението
 аудиовизуални средства;
 лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения;
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 апаратура за синтез на линейни и пространствено омрежени полимери.
Съдържание на курса
Курсът по „Химия на полимерите” включва разглеждане на основните понятия в
химията на полимерите, на основните методи за получаване на полимери –
поликондензация, полимеризация и съполимеризация. В курса се разглеждат теоретичните
основи на процесите на получаване на различни видове синтетични полимери, съполимери,
живи полимери, както строежът и свойствата на различни видове биополимери.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Химия на полимерите
Тема
1. Общи сведения за високомолекулните съединения. Основни понятия и
определения. Класификация. Номенклатура.
2. Поликондензация. Видове. Равновесна поликондензация. Уравнение на
Кародърс. Регулиране молекулната маса на полимера. Начини на провеждане на
равновесната поликондензация. Неравновесна поликондензация. Междуфазова
поликондензация. Пространствена поликондензация и начини на провеждане.
Съполикондензация. Видове съполимери – състав и методи за синтез.
3. Полимеризация. Видове. Радикалова полимеризация. Механизъм на
реакцията. Иницииране – видове. Нарастване на полимерната верига. Прекъсване
нарастването на веригата – чрез инактивиране на макрорадикали. Начини на
провеждане на полимеризацията - в блок, в разтвор, в суспенсия, в емулсия.
4. Йонна полимеризация – характерни особености. Катионна и анионна
полимеризация – иницииране, нарастване на веригата.
5. Биополимери. Полизахариди и белтъчни вещества – химичен състав, строеж и
структура. Основни представители. Модификация на природни полимери.
Общ брой часове:

часове
0,5
1,5

1

1
1
5

Форми на текущ контрол:
Не
Б/ Упражнения
1. Получаване на поликондензационни линейни полимери – фенопласти и
полиестери. Анализ на получените продукти.
2. Получаване на полимери чрез радикалова полимеризация в блок (полистирол,
полиметилметакрилат).
3. Модификация на природни полимери – получаване на изкуствени полимери
(нитроцелулоза).
4. Анализ на полимери – идентификация на полимери; определяне на разтворимост;
поведение на полимера в пламък и качествено определяне на елементния състав.
Общ брой часове:

3
3
2
2

10
3

В/ Самостоятелна подготовка:
В рамките на курса има планирана самостоятелна работа – студентите трябва да
разработят курсова работа върху тема зададена от лектора или избрана от самия студент,
която да разглежда състава, свойствата и приложението на различни по вид органични
полимери. Курсовата работа се представя под формата на презентация.
Библиография
Автор

Ив. Панайотов, Ст.
Факиров

Химия и физика на полимерите

В. Консулов

Високомолекулни съединения

В.В. Киреев

Высокомолекулярные соединения

Ю. Д. Семчинов

Высокомолекулярные соединения

В. П. Савельянов

Общая химическая технология
полимеров

Издателство
разпечатка и
електронна версия
УИ Св. Кл. Охридски,
София
УИ Св. Кл. Охридски,
София
Москва, Юрайт
Изд. „Академия”,
Москва
ИКЦ „Академкнига”,
Москва

Organic Polymer Chemistry

Pragati Prakashan

2009

Polymer Chemistry

Pragati Prakashan

2010

Г. Антова

Jagdamba Singh, R. C.
Dubey
Alka L. Gupta

Заглавие
Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint

Година
2018
2005
1994
2013
2010
2007

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получат нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
В рамките на курса има планирано тестово изпитване и самостоятелна работа –
изготвяне на презентация.
Всички учебни материали за самостоятелната подготовка по дисциплината са
достъпни за студентите от библиотеката на катедра Химична технология.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от оценката на тестово изпитване + 40% от оценката от самостоятелната курсова
работа.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от тест, курсоова работа) се съхраняват в продължение на 1
година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д-р Гинка Антова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение, за неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Химия на полимерите
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
Втора
Семестър
ІV
Брой ECTS кредити
2
Име на лектора
Проф. д-р Гинка Антова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината „Химия на полимерите” дават възможност на
студентите да придобият знания в областта на химията на полимерите. В лекционния курс се
разглеждат видовете високомолекулни съединения, основните методи за получаване на
кондензационни и полимеризационни полимери, на линейни, разклонени и пространствено
омрежени полимери, съполимери, както и основните свойства и строеж на биополимерите.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 основните видове високомолекулни съединения;
 основните методи за получаване и модификация на полимери;
 основните химични и физични свойства на полимерите, както и тяхното приложение в
практиката.
2. Ще могат:
 да познават основните видове полимери и да знаят тяхното приложение;
 да анализират полимерни продукти с оглед тяхното охарактеризиране и
идентифициране.
Начин на преподаване
Аудиторно: 15 ч.

Лекции (5 часа)

Лабораторни упражнения (10 часа)

Извънаудиторно: 45 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,
Аналитична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на
органични съединения, методи за тяхното получаване;
 студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да
познават и да работят с лабораторна апаратура.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Биоорганична химия и Зелена химия
Техническо осигуряване на обучението
 аудиовизуални средства;
 лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни
упражнения;
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 апаратура за синтез на линейни и пространствено омрежени полимери.
Съдържание на курса
Курсът по „Химия на полимерите” включва разглеждане на основните понятия в
химията на полимерите, на основните методи за получаване на полимери –
поликондензация, полимеризация и съполимеризация. В курса се разглеждат теоретичните
основи на процесите на получаване на различни видове синтетични полимери, съполимери,
живи полимери, както строежът и свойствата на различни видове биополимери.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Химия на полимерите
Тема
1. Общи сведения за високомолекулните съединения. Основни понятия и
определения. Класификация. Номенклатура.
2. Поликондензация. Видове. Равновесна поликондензация. Уравнение на
Кародърс. Регулиране молекулната маса на полимера. Начини на провеждане на
равновесната поликондензация. Неравновесна поликондензация. Междуфазова
поликондензация. Пространствена поликондензация и начини на провеждане.
Съполикондензация. Видове съполимери – състав и методи за синтез.
3. Полимеризация. Видове. Радикалова полимеризация. Механизъм на
реакцията. Иницииране – видове. Нарастване на полимерната верига. Прекъсване
нарастването на веригата – чрез инактивиране на макрорадикали. Начини на
провеждане на полимеризацията - в блок, в разтвор, в суспенсия, в емулсия.
4. Йонна полимеризация – характерни особености. Катионна и анионна
полимеризация - иницииране, нарастване на веригата.
5. Биополимери. Полизахариди и белтъчни вещества – химичен състав, строеж и
структура. Основни представители. Модификация на природни полимери.
Общ брой часове:

часове
0,5
1,5

1

1
1
5

Форми на текущ контрол:
Не
Б/ Упражнения
1. Получаване на поликондензационни линейни полимери – фенопласти и
полиестери. Анализ на получените продукти.
3. Получаване на полимери чрез радикалова полимеризация в блок (полистирол,
полиметилметакрилат).
4. Модификация на природни полимери – получаване на изкуствени полимери
(нитроцелулоза).
5. Анализ на полимери – идентификация на полимери; определяне на разтворимост;
поведение на полимера в пламък и качествено определяне на елементния състав.
Общ брой часове:

3
3
2
2
10
3

В/ Самостоятелна подготовка:
В рамките на курса има планирана самостоятелна работа – студентите трябва да
разработят курсова работа върху тема зададена от лектора или избрана от самия студент,
която да разглежда състава, свойствата и приложението на различни по вид органични
полимери. Курсовата работа се представя под формата на презентация.
Библиография
Автор

Ив. Панайотов, Ст.
Факиров

Химия и физика на полимерите

В. Консулов

Високомолекулни съединения

В.В. Киреев

Высокомолекулярные соединения

Ю. Д. Семчинов

Высокомолекулярные соединения

В. П. Савельянов

Общая химическая технология
полимеров

Издателство
разпечатка и
електронна версия
УИ Св. Кл. Охридски,
София
УИ Св. Кл. Охридски,
София
Москва, Юрайт
Изд. „Академия”,
Москва
ИКЦ „Академкнига”,
Москва

Organic Polymer Chemistry

Pragati Prakashan

2009

Polymer Chemistry

Pragati Prakashan

2010

Г. Антова

Jagdamba Singh, R. C.
Dubey
Alka L. Gupta

Заглавие
Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint

Година
2020
2005
1994
2013
2010
2007

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получат нагледна представа за разглеждания теоретичен материал.
В рамките на курса има планирани тестово изпитване и самостоятелна работа –
изготвяне на презентация.
Всички учебни материали за самостоятелната подготовка по дисциплината са
достъпни за студентите от библиотеката на катедра Химична технология.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка, която се формира от 2 компонента:
60% от оценката на тест + 40% от оценката от самостоятелната курсова работа.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от тест, курсоова работа) се съхраняват в продължение на 1
година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д-р Гинка Антова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
1.3. Педагогика на обучението по.....................
Специалност
Обучението по химия в училище (задочно обучение, неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Химия и опазване на околната среда
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
ІІ

Брой ECTS кредити
5
Име на лектора
Доц. д-р Георги Патронов

1

Учебни резултати за курса
Анотация
Проблемът, свързан с отношението на съвременното общество към основата на
живота му - биосферата, е изключително важен и актуален. Той има изключително значение
днес, когато е налице силно изменение на мащабите и влиянието на човешката дейност. А
това застрашава сериозно способността на природата за самовъзстановяване и поддържане
на екологично равновесие.
Екологичните знания и възпитание на младото поколение са необходим елемент за
осъществяване на икономическо-екологично социалната стратегия на нашия век стратегията за устойчиво развитие. Ето защо съвременните педагогически кадри трябва да
имат един основен фонд от екологични знания, които да получат още във висшите учебни
заведения.
Курсът по „Химия и опазване на околната среда” разглежда основните проблеми на
съвременната екологична криза като цяло и в частност проблемите на нашата страна.
Акцентира се върху влиянието на енергетиката, транспорта, химическата и металургична
промишленост, селското стопанство върху биосферата; обръща се внимание също на
съвременното състояние на мониторинг и контрол, както и законодателството в тази насока.
В програмата на дисциплината значително място заемат най-новите методи, съоръжения и
технологии за опазване и възпроизводство на околната среда, екологизацията на
производствените процеси и основните тенденции за изработване на екологична
концепция.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основните проблеми на съвременната екологична криза като цяло и в частност
проблемите на нашата страна.
 Ще имат познания за влиянието на химичната и металургична промишленост,
енергетиката, транспорта, селското стопанство върху биосферата; съвременното
състояние на мониторинг и контрол; законодателството в областта на опазване на
околната среда.
 Средствата за опазване и възпроизводство на околната среда, екологизацията на
производствените процеси и основните тенденции за изработване на екологична
концепция.
2. Ще могат:
 Да се ориентират в сложните съвременни взаимоотношения при осъществяване на
производствените процеси и проблемите, произтичащи от необходимостта от
развитие на икономиката и селското стопанство и опазване на екологичните системи.
 Основният фонд от екологични знания ще допринесе за реализацията на студентите
като съвременни педагогически кадри.
Начин на преподаване
Аудиторно: 40 ч.

Извън аудиторно: 110 ч.
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Лекции (20 часа),
Лабораторни упражнения (20 часа)

 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Основи на
химията, Неорганична химия, Органична химия и да изучават тези по Аналитична химия,
Инструментални методи за анализ и Физикохимия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Химични и физични свойства на основните замърсители на околната среда.
 Енергетика на химичните процеси, химично равновесие, химична кинетика, катализа,
дисперсни системи.
Студентите трябва да имат основни знания и умения за:
 Работа в химична лаборатория с цел прилагането им при провеждане на
лабораторните упражнения.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на практически занятия
по измерване и контрол на основни замърсители на атмосферата и водите.
 Оборудване: спектрофотометър; фотометър MPM 3000 за работа с тестове Spectroquant;
термореактор; пробовземен апарат за анализ на замърсители във въздуха; аналитична
везна и др.
 Аудиовизуална техника за провеждане на лекции и упражнения.

Съдържание на курса
Курсът по „Химия и опазване на околната среда” разглежда основните проблеми на
съвременната екологична криза като цяло и в частност проблемите на нашата страна.
Акцентира се върху влиянието на енергетиката, транспорта, химическата и металургична
промишленост, селското стопанство върху биосферата; обръща се внимание също на
съвременното състояние на мониторинг и контрол, както и законодателството в тази насока.
В програмата на дисциплината значително място заемат най-новите методи, съоръжения и
технологии за опазване и възпроизводство на околната среда, екологизацията на
производствените процеси и основните тенденции за изработване на екологична
концепция.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит по основни въпроси, свързани със
замърсяване на атмосферата и водите.

3

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Химия и опазване на околната среда
1.

2.

Тема
часове
1. Предмет, характер, цел, задачи и значение на учебната дисциплина Химия и
опазване на околната среда.
1.1 Цел, задачи и значение. Комплексен характер на учебната дисциплина Химия и
1
опазване на околната среда. Системата “Човек-общество-природа” - предмет на
учебната дисциплина. Човекът като биосоциално същество. Обществото неделима част на природното цяло.
1.2 Околната среда като екологично единство и взаимодействие на човека и
обществото с природата. Структура на околната среда: природна компонента –
биосферата и социална компонента - техносферата (антропосфера, социосфера).
2. Същност и увреждане на околната среда. Биосфера - същност, структура,
функции и закономерности.
2.1 Биосферата – структурно-функционално единство на атмосфера, хидросфера,
литосфера и живо вещество. Абиотични и биотични компоненти. Кръговрат на
материята и поток на енергията. Продуктивност на биосферата – природни ресурси,
класификация на ресурсите. Природата – източник на средства за съществуване и
на средства за производство, естествена основа на човешкото съществуване и на
социалния прогрес.
2.2 Техносфера - нов лимитиращ фактор при функционирането и еволюцията на
биосферата. Съвременното производство - първостепенен фактор за проникване в
природата. Ролята на техниката и технологията и възникване на диспропорции
между техногенното въздействие и репродуктивните възможности на биосферата.
3. Съвременна екологична криза - същност, прояви, причини, характер и изход от
нея.
3.1 Същност - криза във взаимоотношенията между обществото и природата;
влошаване състоянието на околната среда, предизвикано от неконтролираната
дейност на човека и заплашващо съществуването на човешката цивилизация.
Основни направления на глобалното увреждане на биосферата и околната среда изземване на ресурси и техногенно замърсяване. Демографски взрив.

1

1

1

3.2 Ресурси - възобновими и невъзобновими, биотични и абиотични. Проблемът на
изчерпаемостта на невъзобновимите ресурси. Прогнози.

1

3.3 Замърсяване на атмосферата, водите и почвата. Естествени и антропогенни
източници на замърсяване (процеси на горене, транспорт, химична и металургична
промишленост). Разпространение на замърсителите. Глобални екологични ефекти,
свързани със замърсяването на атмосферата. Източници на замърсяващи емисии и
процеси. Локален, регионален и глобален аспект на химичното замърсяване.
Радиохимично замърсяване.

4

3.4 Енергиен аспект на съвременната екологична криза. Недостиг на
конвенционални енергийни ресурси. Алтернативни източници на енергия.

1

4

Нисковъглеродна енергетика.
4. Научни, технически и технологични средства за опазване и възпроизводство на
околната среда.
4.1 Тактика и стратегия на опазването и възпроизводството на околната среда при
химични и металургични производства. Организация. Технологична същност на
източниците на емисии от замърсяващи вещества.

1

4.2 Очистване на газове от аерозоли и вредни газообразни компоненти в
промишлеността, енергетиката и транспорта.

2

4.3 Очистване на хидросферата от химични замърсители. Проблемът за
водопотреблението и замърсяването на природните води. Методи и средства за
очистване на отпадъчни води от суспендирани вещества, органични съединения и
неорганични соли. Оползотворяване на утайките.

2

4.4 Проблемът с твърдите отпадъци. Източници и видове твърди отпадъци. Методи
за преработка на битови и промишлени твърди отпадъци.

2

4.5 Създаване на технологии за безотпадни и малоотпадни химични производства.
Затворени цикли на водопотребление. Комплексно използване на суровините.
Минимизиране на енергоемкостта и вредните емисии. Анализ на пълния жизнен
цикъл и кръгова икономика.

1

4.6 Екологизация на производствените процеси. Изграждане на световни,
регионални и национални автоматизирани системи за мониторинг: наблюдение и
поддържане замърсяването на околната среда в здравословно допустими граници.
Екологична устойчивост на икономиката.

1

5. Държавно-правни основи на опазването и възпроизводството на околната
среда.
Държавната политика в областта на опазването и възстановяването на околната
среда като неразделна част от плана за социално-икономическо развитие на
страната. Държавни органи на управлението в областта на опазването и
възпроизводството на околната среда. Същност и роля на природозащитното
законодателство. Екологично международно правно законодателство и
сътрудничество.

1

Общ брой часове:

20

Форми на текущ контрол:
Ежедневен текущ контрол върху упражненията.
Б/ Упражнения по Химия и опазване на околната среда
Тема
I. Занятие - Начален инструктаж. Замърсяване на въздух и води – източници и
контрол.
1. Техника на безопасност при провеждане на лабораторните упражнения
по Екологична химия.

часове
5

5

2. Замърсяване на въздух и води – общи сведения.
3. Актуално състояние на околната среда за Република България.
4. Норми за съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух и
водите.
5. Разпространение на замърсителите. Възможности за определяне на
емисии и имисии в атмосферата.
II. Занятие - Показатели за качеството на атмосферния въздух над населени
места.
Спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на азотен
диоксид.

5

III. Занятие - Показатели за качеството на атмосферния въздух над населени
места.
Спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на серен
диоксид.

5

IV. Занятие- Характеристика на води.
1. Титриметричен метод за определяне на разтворен кислород.
2. Спектрофотометричен метод за определяне на химичната потребност
от кислород с тестове Spectroquant.
3. Спектрофотометричен метод за определяне на фосфати с тестове
Spectroquant.

5

Общ брой часове:

20

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят изпитна задача, включваща химичните и физични
свойства на замърсители на атмосферата, водите, почвите; техните източници; възможности
за прилагане на активни и пасивни методи за защита на околната среда. Включват се
актуални световни проблеми в областта на енергетиката, транспорта, глобалните ефекти от
замърсяването на околната среда и др.
Изпитната задача се изготвя под формата на презентация и се представя по време на
изпита.
Библиография
Автор
Сн. Магаева,
Ст. Караиванов

Заглавие
Екологична химия и опазване на
околната среда

Хокинг М.

Съвременни химически технологии и
контрол на емисиите

Г. Близнаков, И.
Митов

Въведение в химичните проблеми на
околната среда и в екологичното
право, стандартизация и мониторинг

Г.П. Василев

Химия и опазване на околната среда

Издателство
Булвест 2000,
София
Университетско
издателство “Св.
Св. Климент
Охридски”, София
Акад. издателство
“Проф. Марин
Дринов”, София
УИ “Св. Климент
Охридски”, София

Година
2002

2002

2001
2001
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Й. Пеловски и др.

Методи за третиране и
оползотворяване на твърди битови
отпадъци

БНОЦЕООС, София

2007

Стен Гибилиско

Альтернативная энергетика без тайн

Москва, Эксмо

2010

Peter Smithson and
others
Т. Хаханина,
Н. Никитина,
Л. Суханова
П. Кукин,
Е. Колесников,
Т. Колесникова

Fundamentals of the Physical
Environment, 3rd ed.

Routledge

2002

Химия окружающей среды

Москва, Юрайт

2014

Оценка воздействия на окружающую
среду. Экспертиза безопасности.

Москва, Юрайт

2015

София, Пъблиш
СайСет-Еко

2012

Москва, Юрайт

2015

Б. Захариев,
Я. Найденов
М.Д. Харламова,
А.И. Курбатова

Енергийна криза, възобновяеми
източници на енергия, устойчиво
развитие
Твердые отходы: технологии
утилизации, методы контроля,
мониторинг

Nancy Carpenter

Chemistry of Sustainable Energy

Clements A., M. Dunn,
V. Firth, L. Hubbard, J.
Lazonby, D.
Waddington

The essential chemical industry
http://www.essentialchemicalindustry.
org - online

Worldwatch Institute,
Washington, USA
Колектив

Състоянието на планетата (годишен
доклад за напредъка към устойчиво
общество)

CRC Press Taylor &
Francis Group Boca
Raton
CIEC Promoting
Science, University
of York, United
Kingdom
Книжен тигър,
София

2014

2020

2017

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация. Това
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал и помага много при разглеждане на схемите на различните процеси, апарати и
технологии за отстраняване, обезвреждане, преработване на замърсителите на околната
среда.
Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в
обзаведена за целта учебна лаборатория. По време на практическите занятия студентите
извършват лабораторни упражнения свързани със замърсяване на атмосферата,
характеристика на водите и твърдите отпадъци и горивата.
Упражненията по Химия и опазване на околната среда са задължителни и включват:
 запознаване с теоретичните основи на съответното упражнение и предварително
препитване върху тях;
7



провеждане на съответния експеримент на базата на практическите ръководства,
изготвени в катедрата;
 изготвяне на протокол, в който се описва проведеният експеримент, получените
резултати и тяхната обработка, представянето им под формата на фигури, таблици,
графики.
Непрекъснато се обновява библиотечният фонд от учебници и книги, свързани с
опазване на околната среда.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с изпит, включващ материала от учебната програма.
Изпитът и текущият контрол върху лабораторните упражнения могат да бъдат
проведени чрез разработените в катедрата електронни тестове. Тестовете са на
разположение в сайта за електронно обучение на Пловдивския университет - https://elearning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=116. Програмната система дава възможност за
дистанционен контакт и контрол на студентите от преподавателите по дисциплината.
Разработените тестове могат да се използват и за предварителна самоподготовка от
студентите.
Крайната оценка по дисциплината се формира на базата на резултатите от трите
компонента: текущ контрол върху практическите упражнения; самостоятелната изпитна
задача и изпита.
Оценката се изчислява по следната формула:
20% от практическите упражнения + 30% от оценката на курсовата работа + 50% от
оценката от писмения изпит.
Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол, курсови работи и изпити – на хартиен или
електронен носител) се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждане на
семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Георги Патронов.........................................
Гл.ас. д-р Ирена Костова..........................................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Хранителна Химия (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителна и питейна индустрия в България
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
магистър
Година на обучение
първа
Семестър
II
Брой ECTS кредити
4
Име на лектора
гл. ас. д-р Олга Тенева

1

Учебни резултати за курса
Анотация
В лекционния курс по дисциплината се дава информация за значението,
особеностите и развитието на хранителна и питейна индустрия в България. Прави се
оценка на суровинната база, изчислява се делът на разходите за производство,
оценява се нуждата от специализиран транспорт за готовия продукт, разглежда се
необходимостта от промяна на асортиментите на пазара на база промените във
вкуса на потребителя. Описва се зависимостта между екологичните фактори в
страната и производството на биологични храни. Представя се как хранителната и
питейната индустрия (ХПИ) се съобразява с тенденциите в ЕС в същата област, а
именно: засилване на правната регулация особено по отношение на безопасността
на храните; разширяване производството на здравословни и пълноценни храни,
които са предпочитани от потребителите; разширяване производството на
биологични храни, на храни с гарантиран произход (с търговска марка, с данни за
произход, традиционно произведени храни и др.).
Обръща се внимание на проблемите на ХПИ: недостиг и сезонност на суровини;
недостиг на квалифицирана работна ръка; загуба на традиционни пазари;
необходимост от повишаване качеството на продуктите с цел завоюване на нови
пазари и най-вече тези в ЕС; подобряване на търговския вид на храните и
напитките; по-добра реклама; повишаване ролята на браншовите организации в
различните подотрасли на хранителната индустрия; полагане на усилия за
повишаване на екологичната култура на производители, търговци и потребители.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 значението на хранителната и питейната индустрия за националното
стопанство;
 суровините за хранителната и питейната индустрия и значението на
сезонността им;
 основните положения при произодство на хранителни продукти и
безалкохолни напитки;
 факторите, от които се определя значението на хранителната и питейната
индустрия и проблемите, които стоят пред нея.
2. Ще могат:
 да боравят свободно с терминологията на хранително-вкусовата
промишленост;
 да дават оценка на отношението цена за суровини : обем готова продукция;
 да правят оценка на влиянието на хранителната и питейната индустрия върху
околната среда.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа)
 Семинари (30 часа)

Извънаудиторно: 60 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова задача
 Консултации
2

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по:
Хранителна химия, Химия на хранителните продукти I и II част.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Студентите трябва да имат познания по дисциплините Стокознание на
хранителните продукти, Функционални храни, Етикетиране на храните.
Техническо осигуряване на обучението
 Аудиовизуални средства и компютърен софтуер за провеждане
изчисления;
 Мостри на продукти от хранителната и питейната индустрия;
 Материална база на хранителната и питейната индустрия в България;
 Обезпечаване с научна литература и нормативни документи.

на

Съдържание на курса
Дисциплината Хранителна и питейна индустрия в България разглежда
особеностите в развитието на хранително-вкусовата и питейната индустрия на
България и дела им в пазарната икономика на страната. Изучава се суровинната
база, прави се оценка на факторите, които определят значимостта на хранителната
и питейната индустрия, разглеждат се проблемите, които стоят пред нея. Оценява
се: необходимостта от осъвременяване на техническите съоръжения за
производство с цел намаляване замърсяването на околната среда; нуждата от
улесняване на технологичния процес с цел по-висока рентабилност на даденото
производство. Разглежда се структурата на заводи и предприятия в зависимост от
локацията и суровинната база, характерна за региона. Обърнато е специално
внимание на производството на функционални и биологични безалкохолни напитки.
Предмет на дисциплината са също методите за съхраняване на храни и
напитки, видовете опаковки и влиянието им върху крайния продукт. Определя се
значението на ХПИ за националното стопанство, както и влиянието на
производствата върху околната среда.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителна и питейна индустрия в България
Тема
1. Особености и значение на хранително-вкусовата промишленост.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Място на хранителната и питейната индустрия в структурата на
промишлеността.
Фактори и условия за развитие и териториална организация на
хранителната и питейната индустрия.
Развитие и отраслова структура на хранителната и питейната
индустрия.
Месна и консервна промишленост. История, особености и
териториално разпределение.
Мелничарска промишленост. Хлебопроизводство. Развитие и
продуктова гама.
Захарна
промишленост.
История.
Основни
производства.

часове
2
3
3
3
2
2
3
3

Териториално разпределение.
8. Тютюнопреработвателна промишленост. Значение и тенденции на
отрасъла.
9. Млекопреработвателна промишленост. Продуктова гама. Тенденции в
развитието.
10. Растително-маслена
промишленост.
Суровини
и
продукти.
Териториално разпределение на производствата.
11. Питейна индустрия – винарска и спиртоварна промишленост,
производство на безалкохолни напитки и пивопроизводство.

2
3
3
4

Общ брой часове: 30
Форми на текущ контрол:
Провежда се текущ контрол върху подготовката на самостоятелната курсова
задача и презентацията по нея.
Б/ Семинари

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Терминология в хранителната и питейната индустрия в България.
Териториална структура на хранителната и питейната индустрия в
България.
Проблеми и перспективи за развитието на хранителната и питейната
индустрия в България.
Иновации в хранителната и питейната индустрия в България.
Биологични безалкохолни напитки – видове, свойства и
предназначение.
Влияние на екологичните фактори върху хранителната и питейната
индустрия в България.
Общ брой часове:

часове
5
5
5
5
5
5
30

*Алтернатива

на някои семинарни занятия се предвижда да бъде посещение в
завод/предприятие/фабрика, където се илюстрира производство от хранителната и питейната
индустрия на България.

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова
задача, в която да бъдат
разгледани и описани методите на промишлено получаване на определен продукт и
неговата хранителна стойност. Основно внимание се отделя на съответния
завод/комбинат/фабрика, в който е застъпено даденото производство и се прави
описание по предварително зададен план в курсовата задача.
Библиография
Автор
П. Маджарова
Г. Караджов, Р.
Василева, М.
Николова

Заглавие
Харакеристики и методологии за
окачествяване на
високоалкохолни напитки
Технология на хляба, хлебните и
сладкарските изделия

Издателство

Година

Научни
трудове на УХТ

2012

Матком

2007
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Технология на месните продукти

Матком

2003

А. Вангелов

Суровини и материали за
производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия

Матком

1999

Ж. Симов, Е.
Стоилова

Суровини и материали в
хранително-вкусовата
промишленост

Земиздат

1992

К. Василев

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася от лектора под формата на презентация.
Това позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания
теоретичен материал.
През семестъра се планира представяне на разработените курсови задачи,
като по този начин се предоставя полезна информация за историята, настоящото
състояние и перспективите на развитие, проблемите и задачите на различните
производства от хранителната и питейна индустрия в България. По този начин
студентите получават необходимите за успешната им реализация знания за побързо адаптиране при работа в производствени фирми и бързо навлизане в
конкретните технологии и производства.
Посещенията на химически предприятия създават условия за:
 запознаване с теоретичните основи на съответното производство и неговото
практическо осъществяване;
 състоянието на съответния клон на хранителната и питейната индустрия в
момента и перспективите за развитие;
 осъществяване на контакт между студенти и работодатели, което да спомогне за
по-бързото реализиране след дипломиране.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка. Предвижда се тест в края на
семестъра, който покрива темите от лекционния материал. Текущият контрол цели
проверка на степента на усвояване на материала. Оценява се и самостоятелната
работа на студентите, главно от представената курсова задача.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултата от
текущ контрол върху лекционния материал и резултата от представянето и защитата
на самостоятелната курсова задача.
Оценката се изчислява по следната формула:
60% от оценката от текущия контрол и 40% от оценката на курсовата задача.
Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си
работи и да се запознаят с мотивите за поставената оценка. Всички писмени работи
се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждането им.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
гл. ас. д-р Олга Тенева..............................
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Хранителна Химия (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителна и питейна индустрия в България
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
магистър
Година на обучение
първа
Семестър
II
Брой ECTS кредити
4
Име на лектора
гл. ас. д-р Олга Тенева

1

Учебни резултати за курса
Анотация
В лекционния курс по дисциплината се дава информация за значението,
особеностите и развитието на хранителна и питейна индустрия в България. Прави се
оценка на суровинната база, изчислява се делът на разходите за производство,
оценява се нуждата от специализиран транспорт за готовия продукт, разглежда се
необходимостта от промяна на асортиментите на пазара на база промените във
вкуса на потребителя. Описва се зависимостта между екологичните фактори в
страната и производството на биологични храни. Представя се как хранителната и
питейната индустрия (ХПИ) се съобразява с тенденциите в ЕС в същата област, а
именно: засилване на правната регулация особено по отношение на безопасността
на храните; разширяване производството на здравословни и пълноценни храни,
които са предпочитани от потребителите; разширяване производството на
биологични храни, на храни с гарантиран произход (с търговска марка, с данни за
произход, традиционно произведени храни и др.).
Обръща се внимание на проблемите на ХПИ: недостиг и сезонност на суровини;
недостиг на квалифицирана работна ръка; загуба на традиционни пазари;
необходимост от повишаване качеството на продуктите с цел завоюване на нови
пазари и най-вече тези в ЕС; подобряване на търговския вид на храните и
напитките; по-добра реклама; повишаване ролята на браншовите организации в
различните подотрасли на хранителната индустрия; полагане на усилия за
повишаване на екологичната култура на производители, търговци и потребители.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 значението на хранителната и питейната индустрия за националното
стопанство;
 суровините за хранителната и питейната индустрия и значението на
сезонността им;
 основните положения при произодство на хранителни продукти и
безалкохолни напитки;
 факторите, от които се определя значението на хранителната и питейната
индустрия и проблемите, които стоят пред нея.
2. Ще могат:
 да боравят свободно с терминологията на хранително-вкусовата
промишленост;
 да дават оценка на отношението цена за суровини : обем готова продукция;
 да правят оценка на влиянието на хранителната и питейната индустрия върху
околната среда.
Начин на преподаване
Аудиторно: 40 ч.
 Лекции (20 часа)
 Семинари (20 часа)

Извънаудиторно: 80 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова задача
 Консултации
2

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по:
Хранителна химия, Химия на хранителните продукти I и II част.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Студентите трябва да имат познания по дисциплините Стокознание на
хранителните продукти, Функционални храни, Етикетиране на храните.
Техническо осигуряване на обучението
 Аудиовизуални средства и компютърен софтуер за провеждане
изчисления;
 Мостри на продукти от хранителната и питейната индустрия;
 Материална база на хранителната и питейната индустрия в България;
 Обезпечаване с научна литература и нормативни документи.

на

Съдържание на курса
Дисциплината Хранителна и питейна индустрия в България разглежда
особеностите в развитието на хранително-вкусовата и питейната индустрия на
България и дела им в пазарната икономика на страната. Изучава се суровинната
база, прави се оценка на факторите, които определят значимостта на хранителната
и питейната индустрия, разглеждат се проблемите, които стоят пред нея. Оценява
се: необходимостта от осъвременяване на техническите съоръжения за
производство с цел намаляване замърсяването на околната среда; нуждата от
улесняване на технологичния процес с цел по-висока рентабилност на даденото
производство. Разглежда се структурата на заводи и предприятия в зависимост от
локацията и суровинната база, характерна за региона. Обърнато е специално
внимание на производството на функционални и биологични безалкохолни напитки.
Предмет на дисциплината са също методите за съхраняване на храни и
напитки, видовете опаковки и влиянието им върху крайния продукт. Определя се
значението на ХПИ за националното стопанство, както и влиянието на
производствата върху околната среда.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителна и питейна индустрия в България
Тема
1. Особености и значение на хранително-вкусовата промишленост.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Място на хранителната и питейната индустрия в структурата на
промишлеността.
Фактори и условия за развитие и териториална организация на
хранителната и питейната индустрия.
Развитие и отраслова структура на хранителната и питейната
индустрия.
Месна и консервна промишленост. История, особености и
териториално разпределение.
Мелничарска промишленост. Хлебопроизводство. Развитие и
продуктова гама.
Захарна
промишленост.
История.
Основни
производства.

часове
1
1
2
2
2
2
2
3

Териториално разпределение.
8. Тютюнопреработвателна промишленост. Значение и тенденции на
отрасъла.
9. Млекопреработвателна промишленост. Продуктова гама. Тенденции в
развитието.
10. Растително-маслена
промишленост.
Суровини
и
продукти.
Териториално разпределение на производствата.
11. Питейна индустрия – винарска и спиртоварна промишленост,
производство на безалкохолни напитки и пивопроизводство.

2
2
2
2

Общ брой часове: 20
Форми на текущ контрол:
Провежда се текущ контрол върху подготовката на самостоятелната курсова
задача и презентацията по нея.
Б/ Семинари

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Терминология в хранителната и питейната индустрия в България.
Териториална структура на хранителната и питейната индустрия в
България.
Проблеми и перспективи за развитието на хранителната и питейната
индустрия в България.
Иновации в хранителната и питейната индустрия в България.
Биологични безалкохолни напитки – видове, свойства и
предназначение.
Влияние на екологичните фактори върху хранителната и питейната
индустрия в България.
Общ брой часове:

часове
3
3
4
3
4
3
20

*Алтернатива

на някои семинарни занятия се предвижда да бъде посещение в
завод/предприятие/фабрика, където се илюстрира производство от хранителната и питейната
индустрия на България.

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова
задача, в която да бъдат
разгледани и описани методите на промишлено получаване на определен продукт и
неговата хранителна стойност. Основно внимание се отделя на съответния
завод/комбинат/фабрика, в който е застъпено даденото производство и се прави
описание по предварително зададен план в курсовата задача.
Библиография
Автор
П. Маджарова
Г. Караджов, Р.
Василева, М.
Николова

Заглавие
Харакеристики и методологии за
окачествяване на
високоалкохолни напитки
Технология на хляба, хлебните и
сладкарските изделия

Издателство

Година

Научни
трудове на УХТ

2012

Матком

2007
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Технология на месните продукти

Матком

2003

А. Вангелов

Суровини и материали за
производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия

Матком

1999

Ж. Симов, Е.
Стоилова

Суровини и материали в
хранително-вкусовата
промишленост

Земиздат

1992

К. Василев

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася от лектора под формата на презентация.
Това позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания
теоретичен материал.
През семестъра се планира представяне на разработените курсови задачи,
като по този начин се предоставя полезна информация за историята, настоящото
състояние и перспективите на развитие, проблемите и задачите на различните
производства от хранителната и питейна индустрия в България. По този начин
студентите получават необходимите за успешната им реализация знания за побързо адаптиране при работа в производствени фирми и бързо навлизане в
конкретните технологии и производства.
Посещенията на химически предприятия създават условия за:
 запознаване с теоретичните основи на съответното производство и неговото
практическо осъществяване;
 състоянието на съответния клон на хранителната и питейната индустрия в
момента и перспективите за развитие;
 осъществяване на контакт между студенти и работодатели, което да спомогне за
по-бързото реализиране след дипломиране.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка. Предвижда се тест в края на
семестъра, който покрива темите от лекционния материал. Текущият контрол цели
проверка на степента на усвояване на материала. Оценява се и самостоятелната
работа на студентите, главно от представената курсова задача.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултата от
текущ контрол върху лекционния материал и резултата от представянето и защитата
на самостоятелната курсова задача.
Оценката се изчислява по следната формула:
60% от оценката от текущия контрол и 40% от оценката на курсовата задача.
Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си
работи и да се запознаят с мотивите за поставената оценка. Всички писмени работи
се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждането им.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
гл. ас. д-р Олга Тенева..............................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Химична технология
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
Хранителна Химия (задочно обучение, за неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Хранителна и питейна индустрия в България
Код на курса

Тип на курса
Избираем
Равнище на курса (ОКС)
магистър
Година на обучение
втора
Семестър
IV
Брой ECTS кредити
4
Име на лектора
гл. ас. д-р Олга Тенева

1

Учебни резултати за курса
Анотация
В лекционния курс по дисциплината се дава информация за значението,
особеностите и развитието на хранителна и питейна индустрия в България. Прави се
оценка на суровинната база, изчислява се делът на разходите за производство,
оценява се нуждата от специализиран транспорт за готовия продукт, разглежда се
необходимостта от промяна на асортиментите на пазара на база промените във
вкуса на потребителя. Описва се зависимостта между екологичните фактори в
страната и производството на биологични храни. Представя се как хранителната и
питейната индустрия (ХПИ) се съобразява с тенденциите в ЕС в същата област, а
именно: засилване на правната регулация особено по отношение на безопасността
на храните; разширяване производството на здравословни и пълноценни храни,
които са предпочитани от потребителите; разширяване производството на
биологични храни, на храни с гарантиран произход (с търговска марка, с данни за
произход, традиционно произведени храни и др.).
Обръща се внимание на проблемите на ХПИ: недостиг и сезонност на суровини;
недостиг на квалифицирана работна ръка; загуба на традиционни пазари;
необходимост от повишаване качеството на продуктите с цел завоюване на нови
пазари и най-вече тези в ЕС; подобряване на търговския вид на храните и
напитките; по-добра реклама; повишаване ролята на браншовите организации в
различните подотрасли на хранителната индустрия; полагане на усилия за
повишаване на екологичната култура на производители, търговци и потребители.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 значението на хранителната и питейната индустрия за националното
стопанство;
 суровините за хранителната и питейната индустрия и значението на
сезонността им;
 основните положения при произодство на хранителни продукти и
безалкохолни напитки;
 факторите, от които се определя значението на хранителната и питейната
индустрия и проблемите, които стоят пред нея.
2. Ще могат:
 да боравят свободно с терминологията на хранително-вкусовата
промишленост;
 да дават оценка на отношението цена за суровини : обем готова продукция;
 да правят оценка на влиянието на хранителната и питейната индустрия върху
околната среда.
Начин на преподаване
Аудиторно: 40 ч.
 Лекции (20 часа)
 Семинари (20 часа)

Извънаудиторно: 80 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова задача
 Консултации
2

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по:
Хранителна химия, Химия на хранителните продукти I и II част.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Студентите трябва да имат познания по дисциплините Стокознание на
хранителните продукти, Функционални храни, Етикетиране на храните.
Техническо осигуряване на обучението
 Аудиовизуални средства и компютърен софтуер за провеждане
изчисления;
 Мостри на продукти от хранителната и питейната индустрия;
 Материална база на хранителната и питейната индустрия в България;
 Обезпечаване с научна литература и нормативни документи.

на

Съдържание на курса
Дисциплината Хранителна и питейна индустрия в България разглежда
особеностите в развитието на хранително-вкусовата и питейната индустрия на
България и дела им в пазарната икономика на страната. Изучава се суровинната
база, прави се оценка на факторите, които определят значимостта на хранителната
и питейната индустрия, разглеждат се проблемите, които стоят пред нея. Оценява
се: необходимостта от осъвременяване на техническите съоръжения за
производство с цел намаляване замърсяването на околната среда; нуждата от
улесняване на технологичния процес с цел по-висока рентабилност на даденото
производство. Разглежда се структурата на заводи и предприятия в зависимост от
локацията и суровинната база, характерна за региона. Обърнато е специално
внимание на производството на функционални и биологични безалкохолни напитки.
Предмет на дисциплината са също методите за съхраняване на храни и
напитки, видовете опаковки и влиянието им върху крайния продукт. Определя се
значението на ХПИ за националното стопанство, както и влиянието на
производствата върху околната среда.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Хранителна и питейна индустрия в България
Тема
1. Особености и значение на хранително-вкусовата промишленост.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Място на хранителната и питейната индустрия в структурата на
промишлеността.
Фактори и условия за развитие и териториална организация на
хранителната и питейната индустрия.
Развитие и отраслова структура на хранителната и питейната
индустрия.
Месна и консервна промишленост. История, особености и
териториално разпределение.
Мелничарска промишленост. Хлебопроизводство. Развитие и
продуктова гама.
Захарна
промишленост.
История.
Основни
производства.

часове
1
1
2
2
2
2
2
3

Териториално разпределение.
8. Тютюнопреработвателна промишленост. Значение и тенденции на
отрасъла.
9. Млекопреработвателна промишленост. Продуктова гама. Тенденции в
развитието.
10. Растително-маслена
промишленост.
Суровини
и
продукти.
Териториално разпределение на производствата.
11. Питейна индустрия – винарска и спиртоварна промишленост,
производство на безалкохолни напитки и пивопроизводство.

2
2
2
2

Общ брой часове: 20
Форми на текущ контрол:
Провежда се текущ контрол върху подготовката на самостоятелната курсова
задача и презентацията по нея.
Б/ Семинари

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Терминология в хранителната и питейната индустрия в България.
Териториална структура на хранителната и питейната индустрия в
България.
Проблеми и перспективи за развитието на хранителната и питейната
индустрия в България.
Иновации в хранителната и питейната индустрия в България.
Биологични безалкохолни напитки – видове, свойства и
предназначение.
Влияние на екологичните фактори върху хранителната и питейната
индустрия в България.
Общ брой часове:

часове
3
3
4
3
4
3
20

*Алтернатива

на някои семинарни занятия се предвижда да бъде посещение в
завод/предприятие/фабрика, където се илюстрира производство от хранителната и питейната
индустрия на България.

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова
задача, в която да бъдат
разгледани и описани методите на промишлено получаване на определен продукт и
неговата хранителна стойност. Основно внимание се отделя на съответния
завод/комбинат/фабрика, в който е застъпено даденото производство и се прави
описание по предварително зададен план в курсовата задача.
Библиография
Автор
П. Маджарова
Г. Караджов, Р.
Василева, М.
Николова

Заглавие
Харакеристики и методологии за
окачествяване на
високоалкохолни напитки
Технология на хляба, хлебните и
сладкарските изделия

Издателство

Година

Научни
трудове на УХТ

2012

Матком

2007

4

Технология на месните продукти

Матком

2003

А. Вангелов

Суровини и материали за
производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия

Матком

1999

Ж. Симов, Е.
Стоилова

Суровини и материали в
хранително-вкусовата
промишленост

Земиздат

1992

К. Василев

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася от лектора под формата на презентация.
Това позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания
теоретичен материал.
През семестъра се планира представяне на разработените курсови задачи,
като по този начин се предоставя полезна информация за историята, настоящото
състояние и перспективите на развитие, проблемите и задачите на различните
производства от хранителната и питейна индустрия в България. По този начин
студентите получават необходимите за успешната им реализация знания за побързо адаптиране при работа в производствени фирми и бързо навлизане в
конкретните технологии и производства.
Посещенията на химически предприятия създават условия за:
 запознаване с теоретичните основи на съответното производство и неговото
практическо осъществяване;
 състоянието на съответния клон на хранителната и питейната индустрия в
момента и перспективите за развитие;
 осъществяване на контакт между студенти и работодатели, което да спомогне за
по-бързото реализиране след дипломиране.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с текуща оценка. Предвижда се тест в края на
семестъра, който покрива темите от лекционния материал. Текущият контрол цели
проверка на степента на усвояване на материала. Оценява се и самостоятелната
работа на студентите, главно от представената курсова задача.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултата от
текущ контрол върху лекционния материал и резултата от представянето и защитата
на самостоятелната курсова задача.
Оценката се изчислява по следната формула:
60% от оценката от текущия контрол и 40% от оценката на курсовата задача.
Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си
работи и да се запознаят с мотивите за поставената оценка. Всички писмени работи
се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждането им.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
гл. ас. д-р Олга Тенева..............................
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До Декана
на Химически факултет
при ПУ „П. Хилендарски“
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова,
Ръководител катедра „Химична технология“
Господин Декан,
Моля за промяна в списъка на избираемите дисциплини, на специалност Анализ и
контрол/ Химичен анализ и контрол на качеството от 2022/2023 уч. г. – дисциплината
„Химическа промишленост на България“ с хорариум 30/0/0 от VI сем. (III курс) да се
премести в VIII сем. (IV курс) с хорариум 30/0/30.
Прилагам препис от протокола на Катедрения съвет.

10.06.2021 г.

Ръководител катедра ХТ:
(доц. д-р М. Ангелова-Ромова)

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Катедра “Химична технология”
ПРОТОКОЛ № 141
от катедрено съвещание
Препис
Днес 10.06.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология.
Присъстваха: проф. д-р Г. Антова, доц. д-р М. Ангелова-Ромова, доц. д-р Г.
Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова, гл. ас. д-р О. Тенева и гл. ас. д-р И. Костова.
Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск.
Съвещанието премина при следния дневен ред:
т.1. Учебни въпроси
Членовете на катедрения съвет обсъдиха промяна в списъка на избираемите
дисциплини, на специалност Анализ и контрол/ Химичен анализ и контрол на
качеството от 2022/2023 уч. г. – дисциплината „Химическа промишленост на
България“ с хорариум 30/0/0 от VI сем. (III курс) да се премести в VIII сем. (IV курс)
с хорариум 30/0/30.
След обсъждане, бе решено да се предложи на Факултетния съвет да
утвърди предложените промени.

Протоколирал:
(хим. Ж. Симеонова)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
за такси за платено обучение за допълнителни курсове и квалификации към Химически
факултет през учебната 2021/2022 година, както следва:
Допълнителни квалификации
Високоефективна течна хроматография

задочно (1 семестър)

700 лв.

Краткосрочни курсове
Курс “Базова статистика и метрология в
химичния анализ”

8 часа

120 лв.

Курс “Вътрешно-лабораторно валидиране на
процедурата на изпитване при химични
анализи”.

8 часа

120 лв.

Курс “Неопределеност при химични изпитвания
и изготвяне бюджет на неопределеността на
резултати от химични анализи”

8 часа

120 лв.

Курс
“Пламъков
атомно-абсорбционен
спектрален
анализ
(FAAS),
аналитични
характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

Курс “Електротермичен атомно-абсорбционен
спектрален анализ (ETAAS), аналитични
характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

Курс “Оптико емисионен анализ с индуктивно
свързана плазма (ICP-OES), аналитични
характеристики и приложения”

24 часа

360 лв.

Курс “Приложение на масспектрометричния
анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)”

24 часа

360 лв.

Курс “Газова и течна хроматография”

25 часа

360 лв.

До Декана
на Химическия факултет
ТУК

ДОКЛАД
от доц. д-р Пламен Ангелов
Председател на комисията по атестиране
към Химическия факултет
Г-н Декан,
Моля да внесете за разглеждане във Факултетен съвет решенията на комисията по
атестиране относно процедурата по атестиране на следните преподаватели:
1. Гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева.
Комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Паскалева;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

2. Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов.
Комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Манолов;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

3. Гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева.
Комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Тенева;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

4. Гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова.
Комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Костова;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

Прилагам: документите на атестираните преподаватели.

21 юни 2021 год.

Председател на КА:
(доц. д-р Пл. Ангелов)

ПРОТОКОЛ №19
от заседание на Комисията по атестиране
при Химически факултет
Днес, 21 юни 2021 година се проведе заседание на Комисията по атестиране в състав:
председател: доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
членове:

доц. д-р Петя Емилова Маринова
доц. д-р Николай Тодоров Кочев
доц. д-р Димитър Николаев Петров
доц. д-р Георги Иванов Патронов

Присъстват: 4, доц. д-р Г. Патронов е в отпуска, изпратил е писмено становище.
Дневен ред:
1. Разглеждане на документите за атестиране на преподавателите:
-

гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева

-

гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов

-

гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева

-

гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова

Комисията по атестиране разгледа представените от катедрите документи на
преподавателите, подлежащи на атестиране.
След обсъждане на отчета на гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева, преценката на
ръководителя катедра, препис-извлечението от протокола на катедра “Аналитична химия и
компютърна химия”, мненията на студентите за преподавателската дейност и след
разглеждане на представената научна продукция и документи за периода, комисията взе
следното
РЕШЕНИЕ:
За гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Паскалева;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

След обсъждане на отчета на гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов, преценката на
ръководителя катедра, препис-извлечението от протокола на катедра “Органична химия”,
мненията на студентите за преподавателската дейност и след разглеждане на представената
научна продукция и документи за периода, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
За гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Манолов;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

След обсъждане на отчета на гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева, преценката на
ръководителя катедра, препис-извлечението от протокола на катедра “Химична технология”,
мненията на студентите за преподавателската дейност и след разглеждане на представената
научна продукция и документи за периода, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
За гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Тенева;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

След обсъждане на отчета на гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова, преценката на
ръководителя катедра, препис-извлечението от протокола на катедра “Химична технология”,
мненията на студентите за преподавателската дейност и след разглеждане на представената
научна продукция и документи за периода, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
За гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова комисията по атестиране:
-

предлага положителна оценка за учебната дейност;

-

предлага положителна оценка за научната дейност;

-

предлага положителна оценка за административната дейност;

-

разгледа и обсъди студентското мнение – студентите са оценили положително
учебната и педагогическата дейност на гл. ас. д-р Костова;

-

предлага обща атестационна оценка – положителна.

Председател на комисията:
(доц. д-р Пламен Ангелов)
Секретар на ХФ:
(И. Керина)
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Катедра О Р Г А Н И Ч Н А Х И М И Я

ДО
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН КМЕТОВ
ДЕКАН
НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПЛОВДИВ

ДОКЛАД
от проф. д-р Илиян Иванов
ръководител катедра Органична химия
Относно: предложение за състав на Научно жури по процедура за заемане академична
длъжност главен асистент.

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КМЕТОВ,
Във връзка с чл. 20 (1) и (2) от ЗРАСРБ, чл. 49 (1), (2) и (3) от ППЗРАСРБ и чл. 60
(1) и (2) от ПРАС на ПУ, и решение на КС на катедра „Органична химия“ (протокол
№331/14.06.2021 г.), моля да внесете за разглеждане във Факултетния съвет на
Химически факултет предложение за избор на научно жури за провеждане на конкурсен
изпит по процедура за заемане академична длъжност „главен асистент“ по област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2 Химически науки, Органична химия, обнародван в ДВ, бр.
40/14.05.2021 г.
Външни членове за Пловдивския университет:
1.

проф. д-р Магдален Димитров Златанов, ПУ“П. Хилендарски“ (пенсионер)

4. Природни науки, математика и информатика, 4.2. Химически науки;
2.

проф. дн Мариана Димитрова Аргирова, МУ-Пловдив, 4.Природни науки,

математика и информатика, 4.2.Химически науки.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1.

проф. д-р Илиян Иванов Иванов, 4. Природни науки, математика и

информатика, 4.2. Химически науки;
2.

доц. д- Стела Миронова Статкова- Абегхе, 4.Природни науки, математика и

информатика, 4.2.Химически науки;
3.

доц. д-р Румяна Иванова Бакалска, 4.Природни науки, математика и

информатика, 4.2.Химически науки.
Резервни членове:
1. проф. дхн Георги Янков Папанов, ПУ“П. Хилендарски“ (пенсионер), 4.
Природни науки, математика и информатика, 4.2.Химически науки – външен;
2. доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов, 4. Природни науки, математика и
информатика, 4.2.Химически науки – вътрешен.

Приложение: препис-извлечение от протокол №331/14.06.2021 г.
С уважение,
...................................................
ПРОФ. Д-Р ИЛИЯН ИВАНОВ
Ръководител катедра Органична химия

Препис-извлечение
от заседание на
катедра “Органична химия”
от 14.06.2021 г.
Протокол № 331
На 14.06.2021 г. се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “Органична
химия”.
Общ състав 8. Присъстват 8: проф. д-р Илиян Иванов, доц. д-р Стела Статкова,
доц. д-р Румяна Бакалска, доц. д-р Пламен Ангелов, доц. д-р Солея Даньо, гл. ас. д-р
Станимир Манолов, гл. ас. д-р Димитър Божилов, гл. ас. д-р Йордан Стремски.
Необходим брой за положителен избор 5.
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Кадрови въпроси
По т. 2 от дневния ред във връзка с обявения конкурс за академична длъжност
„главен асистент“ по: област на ВО: 4 Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2 Химически науки; Научна специалност: Органична
химия проф. д-р Илиян Иванов внесе предложение за членове на научно жури.
Вътрешни членове:
1. Проф. д-р Илиян Иванов Иванов
2. Доц. д-р Румяна Иванова Бакалска
3. Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе
4. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов – резервен
Външни членове:
1. Проф. д-р Магдален Димитров Златанов
2. Проф. дхн Мариана Димитрова Аргирова
3. Доц. дхн Георги Янков Папанов - резервен
След обсъждане, катедрения съвет единодушно прие членовете на научно жури
за предстоящия конкурс за главен асистент.

Решение: КС предлага на ФС:
Да одобри членовете на предложеният състав за научно жури за предстоящия
конкурс за главен асистент.

14.06.2021 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
(гл. ас. д-р. Д. Божилов)

До Декана
на Химически факултет
при ПУ „П. Хилендарски“
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова,
Ръководител катедра „Химична технология“

Господин Декан,
Поради изтичане на едногодишното срочно удължаване на ТД на доц. д-р Данчо
Тончев Тончев, членовете на катедрения съвет предлагат да се удължи с още една година
срочното му трудово правоотношение по смисъла на чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ, във връзка с
параграф 11 от ЗВО.
Мотивите са ръководството и съвместната работа с редовния му докторант по
докторска програма „Технология на неорганичните вещества“.

10.06.2021 г.

Ръководител катедра ХТ:
(доц. д-р М. Ангелова-

Ромова)

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Катедра “Химична технология”
ПРОТОКОЛ № 141
от катедрено съвещание
Препис
Днес 10.06.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология.
Присъстваха: проф. д-р Г. Антова, доц. д-р М. Ангелова-Ромова, доц. д-р Г.
Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова, гл. ас. д-р О. Тенева и гл. ас. д-р И. Костова.
Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск.
Съвещанието премина при следния дневен ред:
т.2. Кадрови въпроси
Членовете на катедрения съвет обсъдиха предстоящото изтичане на
едногодишното срочно удължаване на ТД на доц. д-р Данчо Тончев Тончев. В
тази връзка членовете на катедрата предлагат да се удължи с още една година
срочното му трудово правоотношение по смисъла на чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ, във
връзка с параграф 11 от ЗВО.
Мотивите са ръководството и съвместната работа с редовния му
докторант по докторска програма „Технология на неорганичните вещества“.

Протоколирал:
(хим. Ж. Симеонова)
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