
ППЕЕДДААГГООГГИИККАА  ННАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  ППОО  ХХИИММИИЯЯ  ИИ  ФФИИЗЗИИККАА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:  БАКАЛАВЪР 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:  УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ФИЗИКА 
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 ГОДИНИ 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА 
 
 
  Студентите от специалност ПО по химия и физика в образователно-
квалификационна степен Бакалавър получават добра теоретична подготовка и 
практико-приложни знания и формират професионални качества, които им дават 
възможност успешно да се реализират като учители по химия и физика, както и да 
продължат образованието си в образователно-квалификационна степен Магистър и в 
образователната и научна степен Доктор. 
По време на обучението се изучават 27 задължителни дисциплини, 35 избираеми 
дисциплини от областта на химията, физиката и методиката, разпределени в 7 модула, 
чужд език и спорт, както и педагогически практики по химия и физика. Общият 
хорариум за 4-годишния период на обучение е 2400 часа аудиторна заетост. 
Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в 
библиотека и в компютърна зала, консултации. 
Обучението се извършва основно от Природо-математическия факултет, както и от 
Филологическия факултет и Факултета по педагогика, които отговарят съответно за 
чуждоезиковото обучение и занятията по спорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБЕН ПЛАН 
Специалност: Педагогика на обучението по химия и физика, 2012 г. 

 
Първа година  
Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 
Математика - І ч. 
Обща и неорганична химия - І ч. 
Механика 
Чужд език 1 
Спорт 

 
6.5 

11.0 
10.5 
2.0 
0 

Задължителни дисциплини 
Математика - ІІ ч. 
Информатикаа 
Обща и неорганична химия - ІІ ч. 
Молекулна физика  
Чужд език  
Спорт 

 
5.5 
4.0 
9.0 
9.5 
2.0 
0 

 Общо 30  Общо 30 
 
Втора година 
Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 
Задължителни дисциплини 
Органична химия - І ч. 
Физикохимия - І ч. 
Електричество и магнетизъм 
Психология 
Спорт 

 
9.5 
8.0 
9.5 
3.0 
0 

 
 

Задължителни дисциплини 
Органична химия - ІІ ч. 
Физикохимия - ІІ ч. 
Теоретична механика 
Оптика 
Педагогика 
Спорт 
 
 

 
8.0 
6.0 
4.0 
8.0 
4.0 
0 

 

 Общо 30  Общо 30 

Трета година    

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини                     
Аналитична химия - І ч.                                             
Химични технологии                                                  
Електродинамика                                                            
Методика на обучението по  Физика и астрономия                        
Хоспетиране по физика 
 Атомна и ядрена физика 

                                                       

 

                        
7.0                        
3.0                     
4.0                  
7.0                     
1.0  
8.0                       

Задължителни дисциплини                          
Аналитична химия - ІІ ч.                            
 Методика на обучението по Химия и 
опазване на околната среда                                   
Хоспетиране по химия 
Методика и техника на училищния 
експеримент по физика 
Астрономия 
Квантова механика 
Обучение на деца и ученици със специални 
образователни потребности 
Изборен курс по методика 1 
Научно-изследователска практика- след VI 
сем. - 10 дни     

Избираеми дисциплини по методика 1 
(Избира се 1 дисциплина) 
 
Основни понятия в химията 
Методика за решаване на химични задачи 
Диагностика в обучението 
                             

                             
4.0 

                       
7.0                       
1.0 

                       
4.0 
1.0 
4.0 

 
4.0 
3.0 

 
2.0 

 
 

 
3.0 
3.0 
3.0 

 Общо 30  Общо 30 

Четвърта година    

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 



Задължителни дисциплини                      
 Методика и техника на училищния експеримент 
по химия                                   
 Аудиовизуални и информационни технологии в 
обучението                                                     
Текуща педагогическа практика по химия 
Текуща педагогическа практика по физика 
Обща биология и основи на биохимията                                                   
 Изборен курс по химия 1                                                     
Изборен курс по физика 1 
 Изборен курс по методика 2                                                             
 

Избираеми дисциплини  
    

Избираеми дисциплини по химия1 (Избира се 1 
дисциплина) 
Приложна електрохимия 
Химиметрия 
Биохимични проблеми на екологията 
Химия на твърдото тяло 
 Химия на околната среда 
Инструментални методи за анализ 
Електрохимия 
Химия на слънчевите елементи        
 

Избираеми дисциплини по физика 1(Избира се 1 
дисциплина) 
 Физика на кондензираната материя 
Обща електротехника 
Биофизика 
Защита при екстремални условия 
 

Избираеми дисциплини по методика 2(Избира 
се 1 дисциплина) 
Контрол и оценяване в обучението по химия 
Съвременни методи в обучението по химия 
Моделирането в обучението по химия                                             
 

                        
 

5.0 
 

2.5 
3.0 
3.0 
4.0 
4.5 
4.0 
4.0      

 
 
 
 
 
 

          4.5  
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

 
 
 
 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

 
 
 
 

4.0 
4.0 
4.0 

Задължителни дисциплини                             
Преддипломна практика по химия                                  
Преддипломна практика по физика                             
Изборен курс по химия 2 
Изборен курс по физика 2 
Изборен курс по методика 3 
Държавен изпит по химия и физика или 
защита на дипломна работа 

  

 

Избираеми дисциплини  

Избираеми дисциплини по химия2 
(Избира  се 1 дисциплина) 
Химични аспекти на възобновяеми 
енергийни източници                                     
Компютърна симулация на структура и 
свойства на молекулите 
Биоорганична химия 
Стероиди 
Химия на лекарствените средства 
Фотохимия на органичните съединения 
Органичен анализ 
Биологично активни вещества като 
хранителни добавки 
 

Избираеми дисциплини по физика 
2(Избира се 1 дисциплина) 
Съвременни методи за изследване на 
аерокосмичната и природната среда 
Квантова електроника 
Статистическа физика и термодинамика 
Математически методи на физиката 
 

Избираеми дисциплини по методика 
3(Избира се 1 дисциплина) 
Методика на обучението по Човекът и 
природата (модул физика) 
Методика на избираемата подготовка по 
физика 
Методика за решаване на физични задачи 
 

 
4.0                       
4.0                 
4.0                   
4.0 
4.0 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 
 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

 
 
 
 
 
 

4.0 
 

4.0 
4.0 
4.0 

 
 
 

4.0 
 

4.0 
4.0 

 Общо 30  Общо 30 

ООББЩЩОО  ЗЗАА  44  УУЧЧЕЕББННИИ  ГГООДДИИННИИ::  224400  ККРРЕЕДДИИТТАА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 
 

МАТЕМАТИКА – ПЪРВА ЧАСТ 
Семестър: 1 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, сем. упр. 1 ч.  
Брой кредити: 6,5 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Михаил Колев, гл. ас.  Цанка Митова 
Катедра: Математика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 532 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината: 

Курсът е разработен като въведение в основни раздели на висшата математика, 
необходими при изучаването на съвременните теории в областта на химията и 
физиката. Разглеждат се теми, свързани с теорията на множествата, основите на 
линейната алгебра, аналитичната геометрия, числовите редици и диференциалното 
смятане на една променлива.  
Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 
o Използват свободно основни математически понятия. 
o Прилагат теоретичните познания за решаване на конкретни задачи. 
o Създават математически модели на химически и физически процеси и явления. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 
Предварителни условия: Студентите трябва да владеят училищния материал по 
математика. 
Оценяване: 

 две контролни и две курсови работи- 50% от оценката 
 писмен изпит- 50% от оценката 

 
Записване за обучение по дисциплината: съгласно правилника за задължителните 
учебни дисциплини 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 

ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ I 
 
Семестър: 1 семестър 
Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения . 
Часове (седмично) /ЗС/: 3 часа лекции седмично, 2 часа упражнения / ЗС/ 
Брой кредити: 11 кредита 
Преподаватели: Доц. д-р. Митко Стоев,  ас. Елица Чорбаджийска 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус (УК2) 
Статут на дисциплината в учебния план:  
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението 
по хмия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 

Лекционния курс дискутира въпроси от общата химия като:  строеж  на  
електронната  обвивка,  атомно  ядро,  периодичен  закон  и  периодична система  на  
елементите,  строеж  на  молекулите,  строеж  на  комплексните  съединения, 
междумолекулни  взаимодействия,  химична  връзка  при  твърди  тела,  валентност  на 



химичните елементи, основни понятия в термодинамиката, химична кинетика, химично 
равновесие,  адсорбция,  катализа,  правило  на  фазите,  физикохимичен  анализ, 
разтворимост на веществата, теория на разредените разтвори, разтвори на електролити, 
колоидни разтвори, електрохимични процеси и корозия на металите.  
Цел на дисциплината: 

Целите на програмата по Обща и неорганична химия  I част са:  
1.  Придобиване на химически  знания по обща химия, основаващи се на 

познания  
свързани със строежа на материята, законите и закономерностите в природата.  
2.  Придобиване на сръчност и умение за извършване на химични експерименти 

в специализирана химична лаборатория по неорганична химия  
3.  Развиване  на  химическо  мислене  и  самостоятелна  работа  с  химическата  
литературата  

Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 
 
 

МЕХАНИКА 
 
ECTS кредити: 10,5       
Седмичен хорариум: 3 л + 2 лу 
Форма на оценяване: изпит    
Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: І 
 
Методическо ръководство: 
Катедра «Физика» 
Природо-математически факултет 
Лектори: 
проф.дфн Любомир Йорданов Павлов 
 
Анотация: 
 Учебната дисциплина “Механика” има за задача да осигури основни знания и 
понятия в областта на механичните явления, които се явяват като фундамент на 
физическата наука. С усвояване на тези основни знания студентите се подготвят за по-
детайлно изучаване на физическите явления, които са предмет на специализирани 
дисциплини изучавани в по-горните курсове. Практическите занятия предвидени в 
програмата, целят да създадат у студентите необходимите навици за експериментално 
физическо наблюдение.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дисциплината разглежда въпросите на кинематика и динамика на материална 
точка в инерциални и неинерциални отправни системи. Обсъждат се законите за 
запазване на енергията и импулса, механика на абсолютно твърдо тяло, механични 
трептения и вълни. В Курса са включени и въпроси на механика на флуидите и теория 
на относителността. 



 
Технология на обучението и оценяване: 
 Писмен изпит, след приключване на лекционния курс. По време на обучението 
се провежда писмен тест върху материала от семинарните упражнение и защита на 
протоколите от лабораторните упражнения, оценките от които участват в формирането 
на крайната оценка.  
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 
Семестър: 1 и 2 семестър 
 
Вид на курса:  упражнения  
 
Часове (седмично): 2 часа  упражнения  седмично /ЗС/; 1 час седмично /ЛС/ 
 
Брой кредити:  2 кредита 
 
Преподаватели: доц.д-р Катя Лекова 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус 
ЮЗУ, „Н.Рилски“, ул. “Иван Михайлов” № 66, Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Подготовка на обучението 
по Химия и Физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на : 
 на специализирани литература по Химия и Физика; 
 на специализирана литература по „Химия на околната среда“ 
 кратка английска граматика 

 
Цел на дисциплината: 
 

Студентите трябва да се запознаят със специализираната терминология в 
областта на химията и свързаните с нея области. Да придобият знания за работа със 
специализирани текстове,  да могат  да прилагат знанията и уменията си при работа по 
проекти, където се изисква добра езикова подготовка.. 

 
Методи на обучение: упражнения 
 
Предварителни условия: Необходими са основни познания по: химия, английска 
граматика, компютърни умения 
Желателни са знания за: инструментални методи за анализ в химията 
 
Оценяване: три текущи теста и писмен изпит 
 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 



 
СПОРТ 

Семестър: 1,2,3,4 семестър 
Вид на курса: упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 4 часа упражнения 
Брой кредити: 0.0 кредита 
Катедра: Спорт и кинезитерапия, Първи корпус, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 
073 588 532 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината: 
Заниманията по дисциплината “Спорт” са предназначени за студентите от    І курс за 
специалност КСТ  
 За удовлетворяване на спортните интереси и в зависимост на наличната база и 
налични преподаватели, се предлагат следните спортове: 

1.  Лека атлетика      9. Туризъм 
2.  Гимнастика   10. Спортни игри 
3.  Плуване          - футбол 
4.  Ски           - волейбол 
5.  Тенис          - баскетбол    
6.  Тенис на маса         - хандбал 
7.  Фитнес      11.Лечебна физкултура 
8.  Бойни спортове               12. Спортно усъвършенстване по видове  
                                                                 спорт 
В програмата са включени главно проблеми свързани с усвояваната техника на 

избрания вид спорт, някои индивидуални и групови тактически действия необходими 
за неговото приложение, състезателния правилник, както и работа за подобряване на 
физическата кондиция. 
 
Цел на дисциплината: 

Предложените спортове са с богато съдържание, чието овладяване ще съдейства 
и подпомогне подобряването на основните физически качества, подобряване на 
дихателната и сърдечна дейност, на нервната система и др. Ще се подпомогне и 
развитието на специфични за дадения вид спорт качества и навици. За това 
заниманията със спорт могат успешно да се използват и за възстановяване след 
различни заболявания, т.е имат и оздравителен ефект. Не на последно място трябва да 
се има в предвид и голямото естетическо въздействие на спорта, свързано с 
хармоничното развитие на тялото, с красотата от движенията и т.н.  
 
Методи на обучение: упражнения 
Очаквани резултати:  

Практическото овладяване на елементите от техниките на предложените 
спортове ще даде възможност на студентите да се обогати арсеналът им от двигателни 
средства и методи, ще се получат знания за организацията на заниманията със 
съответния спорт и неговите правила. По този начин студентите ще бъдат приучени и 
по-нататък в своя живот да се занимават самостоятелно със спорт и да се грижат за 
своето здраве, с което ще бъдат полезни първо на себе си и след това на обществото. 
 
Оценяване:  
Оценяването по дисциплината спорт за всички факултети се осъществява по 
следния начин: 



 1. По време на практическите занимания преподавателя провежда текущ 
контрол върху усвояване техниката на съответния спорт (т.к.). Оценяването се 
извършва в балове ( от 2 до 6) по посочения в таблица 1 начин: 
 Диференциран критерий за оценяване (текущ контрол) 
        Таблица 1 

Оценка Изисквания за оценяването 
2 допускат се груби технически грешки при изпълняваните 

упражнения или на основните им елементи при стандартни 
условия - (над 80% брак в техниката) 

3 в общи линии техниката на упражненията се изпълнява при 
стандартни условия , но с технически брак в рамките на 60-80% 

4 технически правилно изпълнение на упражненията при 
стандартни условия, допуснати технически брак в рамките на 40-
60% 

5 технически правилно и стабилно изпълнение на елементите при 
стандартни условия и допускане на грешки в рамките на 30-40% 
при нестандартни условия ( по-висока интензивност, 
противодействие на съперник, насрещен вятър и др.) 

6 технически правилно изпълняване на техниката в стандартни и 
нестандартни условия 

2. В края на всяка учебна година (ІІ, ІV, VІ семестър) се провежда тестиране за 
оценяване на кондиционната подготовка на студентите (ОК)  по предварително 
уточнена тестова батерия, включваща тестовете: 50 м. висок старт; скок на дължина от 
място; хвърляне на гюлле с две ръце отдолу напред; 800 м.гладко бягане. Оценяването 
ще се извършва по нормативна таблица (таблица 2). 

 
Нормативна таблица за оценка на ОФП по дисциплината “Спорт”  

за студентите от ЮЗУ - всички специалности 
      Тестове за оценяване на общата физическа подготовка 

          Таблица 2. 
Оценка 
 

50 м.гл.бягане 
(сек.) 

ск.дължина от 
място (м.) 

хв.на гюле  
4 кг. (м.) 

800м.гл. 
бягане (мин) 

 мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 
Отличен 6 под 

7,20 
под 
8,70 

над 
2,40 

над 
1,90 

над 
12,00 

над 
7,00 

под 
3,10 

под 
4,00 

Мн.добър 
5 

7,11-
7,40 

8,71-
9,10 

2,31-
2,40 

1,81-
1,90 

11,01-
12,00 

6,51-
7,00 

3,11-
3,25 

4,01-
4,20 

Добър 4 7,41-
8,20 

9,11-
10,30 

2,01-
2,30 

1,51-
1,80 

8,51-
11,00 

5,51-
6,50 

3,26-
4,10 

4,21-
5,00 

Среден 3 8,21-
9,00 

10,31-
10,90 

1,81-
2,00 

1,41-
1,50 

7,01-
8,50 

4,51-
5,50 

4,11-
4,40 

5,01-
5,30 

Слаб 2 над 
9,00 

над 
10,90 

под 
1,80 

под 
1,40 

под 
7,00 

под 
4,50 

под  
4,40 

над 
5,30 
 

 Тестирането се извършва от комисия, в която участват зам.ръководител катедра 
ТМСТ и водещият преподавател. 
 Студентите се запознават с тестовата батерия в началото на І курс (през първите 
две седмици). До края на третата седмица на І семестър се провежда тестиране на 



всички първокурсници за да се получи информация за изходното състояние на 
кондиционната им подготовка. 
 
 3.В края на всяка учебна година се оформя текуща оценка на всеки студент по 
формулата : ТО = 0,6 ТК + 0,4 ОК        където 

  2 
   ТО - текуща оценка 
   ТК - текущ контрол 
   ОК - оценка на кондиционната подготовка 
 Резултатите от текущата оценка се нанасят в студентските книжки, изпитен 
протокол и материалната книга . 
 4. Окончателната оценка се формира въз основа на текущите оценки за всяка 
година по формулата:    
  Окончателна оценка = ТО  1 + ТО 2 + ТО 3 + ………. 

3 ( n )  
 където ТО 1 , ТО 2 , ТО 3 и т.н са текущите оценки съответно за първата, 
втората, третата и т.н година. 
 
Записване за обучение по дисциплината: съгласно правилника за задължителните 
учебни дисциплини 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 

ВИСША МАТЕМАТИКА - 2  
 
Семестър: 2 семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения . 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 2 часа семинарни / ЗС 
Брой кредити: 5,5  кредита 
Преподаватели: доц. д-р Марек Тасев  
Катедра: кат. “Математика”, ПМФ, Първи корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, 
Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Основна (задължителна) дисциплина от учебния план на специалност „Педагогика на 
обучението по химия и физика. 
 
Описание на дисциплината: 
 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на : 
 интегралното смятане (неопределен и определен интеграл на функция на 

една променлива) и приложения в природните науки; 
 обикновени диференциални уравнения и приложения ; 
 елементи от теорията на вероятностите и приложения . 

 
Цел на дисциплината: 
 

Студентите трябва да придобият основни знания по Висша математика - 2 да 
използват интегралното смятане, някои от обикновените диференциални уравнения и  
елементите от теорията на вероятностите, да решават задачи в съответните раздели и 



направления и тяхното приложение, както и представа за съвременни РС–модели и 
софтуерни продукти за обучение в тези насоки. 

 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Предварителни условия: Необходими за слушането на курса са основни знания и 
умения  по: математически анализ -1 (диференциално смятане), по линейна алгебра и 
аналитична геометрия и др.) в рамките на програмите за посочените специалности . 
Желателни са знания за: работа с основни РС–софтуерни пакети, приложения на 
предидущите математически знания в задачите областите на специалностите. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: задължителна дисциплина 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
Съкращения: 
ЛС: летен семестър 
 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Наименование на дисциплината: Основи на информатиката 
Семестър: 2 семестър 
Вид на курса: лекции + упражнения 
Часове ( седмично): 1 час лекции + 1 час упражнения 
Брой кредити: 4 кредита 
Преподавател: доц. д-р Красимир Янков Йорджев 
Университет/факултет/катедра: ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, бул. „Иван 
Михайлов” 66, катедра „ Информатика” 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина 
 
Описание на дисциплината: Информатиката е една бързо развиваща се област в 
научно и практическо значение. В днешно време същата намира и широко приложение 
в почти всяка област на човешкото познание и дейност.В тази връзка е необходимо 
непрекъснато опресняване и придобиване на нови знания в тази област. От друга 
страна, компютърната техника и умението за работа с нея, е необходим и полезен 
инструмент за студентите при подготовката си по други учебни дисциплини. От една 
страна компютърът като средство би помогнал на студента на по-високо ниво да 
разработва своите курсови проекти, дипломни работи и т.н. От друга страна 
компютъра, включен в глобалната информационна и комуникационна 
мрежа”Интернет”, със своите мултимедийни възможности, е мощно средство за 
самообучение във всяка научна област. 
 
Специфични цели на дисциплината: получаване и затвърждаване на знания   и 
умения в областта на информатиката и информационните технологии. 
 
Педагогически метод: Лекции, онагледени с учебни табла, слайдове, презентации и 
семинарни упражнения, с използване на наличната компютърна техника, намираща се 
на територията на университета и обособена в няколко компютърни зали. Наличната 
компютърна техника отговаря на съвременните изисквания и е напълно достатъчна за 
нормалното провеждане на всички лабораторни упражнения. 
Предварителни изисквания: не се изискват 



 
Помощни учебни материали: избрани лекции, разположени в Web сайта на 
специалността, копия на материали и публикации по определени теми, предоставяни по 
време на лекциите. 
 
Метод на оценяване: Писмен изпит и събеседване, след приключване на лекционния 
курс. По време на обучението се провеждат междинни тестове, оценките от които 
участват във формирането на крайната оценка. 
 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
 
Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
Съкращения: 
ЗС: зимен семестър 
ЛС: летен семестър 
 
 

ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ I I 
 
Семестър: 2 семестър 
Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения . 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 2 часа упражнения  
Брой кредити: 9 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Митко Стоев,  ас. Елица Чорбаджийска 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус (УК 2) 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението 
по химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
 

Учебната  програма  по  дисциплината  Обща  и  неорганична  химия II  част 
включва  лекции  и  лабораторни  упражнения  по  химия  на  елементите  и  техните 
съединения. Лекционният материал е обособен в разделите: разпространение на 
химичните елементи, водород, вода, водороден пероксид, химични елементи и техни 
съединения от първа до осма  главна  група  и  съответните  подгрупи  от  периодичната  
система. Разглеждат се: мястото  на  химичния  елемент  в  периодичната  система  и  
закономерности  в строежа и свойствата му в съответната група и период, главни 
особености на химичния елемент,  химичния  елемент  около  нас,  съединения  на  
химичния  елемент,  електронни свойства на химичния елемент, химични и физични 
свойства на химичния елемент и използуване.   

Лабораторните  упражнения  илюстрират  лекционния  материал  чрез  химичен 
експеримент  по  химия  на  елементите  и  техните  съединения,  като  включват:  
основни методи за получаване на химични вещества и прости съединения по отделните 
групи на периодичната система.  

  
Цел на дисциплината: 



1. Получаване  на  широкопрофилна  подготовка  по  неорганична  химия  на 
елементите и техните съединения за степен бакалавър към специалност „Педагогика на 
обучението по химия и физика”.  
2. Сформиране на аналитично мислене свързано с  закономерностите в свойствата на  
елементите  и  техните  съединения  в  зависимост  от  строежа  им  мястото  в  
периодичната система.  
3. Получаване  на  специфични  знания  за  отделните  химични  елементи,  техните 
съединения и приложението им. 
 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
Съкращения: 
ЛС: летен семестър 
 
 

МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА 
 
Семестър: 2 семестър 
 
Вид на курса: лекции, упражнения 
 
Часове(седмично):  3 часа лекции и 3 часа упражнения седмично 
 
Брой кредити: 9,5 
 
Преподавател: доц. д-р инж. Пламен Граматиков 
 
Катедра: Физика, Природо-математически факултет, УК 1  
 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
 
Описание на дисциплината: Дисциплината е основна в преподаването по физика и 
съдържа два основни дяла от общата физика – молекулна физика и термодинамика. Тя 
има за цел да даде на студентите необходимия минимум от основни знания за 
основните макроскопични физически явления в областта на термодинамиката и 
молекулната физика. Математическият апарат е съобразен с нивото на подготовка на 
студентите в бакалавърската степен на обучение. Практическите приложения на тези 
знания се разглеждат в семинарните занятия и в лабораторните упражнения. 
Учебната дисциплина има входни връзки с изучаваните през предходни семестри 
физични и математическите дисциплини като Механика, Линейна алгебра и 
Математически анализ и изходни връзки със следващите курсове по Електричество и 
магнетизъм, Теоретична механика, Атомна и ядрена физика, Електродинамика и 
Квантова физика, както и със специализации при продължаване на обучението за 
получаване на степените "магистър" и "доктор" като Електронна теория на твърдото 
тяло, Микроелектроника, Квантова електроника, Приложение на физични и ядрени 
методи в науката и техниката и др. 
 



Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  основи на молекулно-кинетичната теория, понятия и принципи на 
равновесната термодинамика, термодинамично и статистическо тълкувание на 
основните термодинамични величини, повърхностно напрежение, вискозитет, 
топлопроводност, дифузия, физическа акустика и елементи на неравновесната 
термодинамика. 

 
Методи на обучение: Лекции, упражнения, семинари 
 
Предварителни условия: Познания по Механика и Линейна алгебра.  
Оценяване:   Cеместриален изпит, състоящ се от писмено развиване от студентите на 
два въпроса от конспекта и събеседване с изпитващия. 
За текущ контрол през време на семестъра се оценяват две домашни работи и две 
контролни работи. До изпит се допускат студенти със средно аритметична оценка от 
текущия контрол по-голяма от 3. Основна тежест при формиране на семестриалната 
оценка има оценката от семестриалният изпит.  
 

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ – I ЧАСТ 
 
Семестър: 3-ти семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения. 
Часове (седмично) /ЗС/: 3 часа лекции седмично, 3 часа упражнения  
Брой кредити: 9,5 кредита. 
Преподаватели: доц. д-р Живко Велков, гл. ас. д-р Мая Чочкова. 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението 
по химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
Дисциплината запознава студентите с основните теории, термини и понятия в тази 
дисциплина. Освен общотеоретични въпроси, в учебната програма са включени и теми, 
касаещи основните групи органични съединения. В лабораторните упражнения 
студентите придобиват важни практически умения и правила за работа в лабораторията 
по Органична химия. 
 
Цел на дисциплината: 
Целта на курса е студентите да научат основните постановки в Органичната химия, 
свойствата на въглеводороди, алкилхалогениди и алкохоли. Лабораторният практикум 
трябва да им даде практически умения за работа в лаборатории по органичен синтез.   
 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Предварителни условия: необходими са основни познания по неорганична химия. 
Желателни са знания за: основни физични модели.    
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 



 
ФИЗИКОХИМИЯ I  

 
Семестър: 3 семестър 
Вид на курса: лекции, семинари и упражнения . 
Часове (седмично, зимен семестър): 2 часа лекции седмично, 2 часа алтернативно 
семинари/упражнения  
Брой кредити: 8 кредита 
Преподаватели: проф. дхн Борян Радоев 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, УК-2, Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “ПЕДАГОГИКА НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ФИЗИКА”. 
 
Описание на дисциплината: 
 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на : 
 Термодинамични принципи и приложението им върху идеал газ; 
 Фазови равновесия и разтвори, диаграми на състоянието; 
 Химична кинетика и равновесие. 

 
Цел на дисциплината: 
 

Запознаване с терноминамичните подходи за описание на макро-системи. 
Приложение на термодинамичните методи върху различни системи; качествена 
интерпретация на известни явления и количествени оценки на важни термодинамични 
параметри.  

 
Методи на обучение: лекции, семинари, упражнения и самостоятелни занимания. 
Предварителни условия: познания по: основни химични елементи и техните свойства; 
стехеометрия; графично изобразяване на линейна зависимост; решаване на алгебрични 
уравнения (I и II степен)  
Желателни са знания по основните физични закони. 
Оценяване: тестови контроли през семестъра и тестов изпит 
 
 
 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ 
 

Семестър: 3 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 3 часа лекции, лаб. упр. 3 ч.  
Брой кредити: 9,5 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Любен Михов 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 532 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината:  



Дисциплината разглежда основните закони на електрическите и магнитните 
явления. Условно е разделен на две части. В първата се изучават електрическите 
явления и включва електрично поле и закон на Кулон, поле на електрически дипол, 
теорема на Гаус, диелектрици в електрично поле, проводници в електрично поле, 
кондензатори, енергия на електрическото поле, електрически ток, закони на Ом и 
Джаул Ленц. Втората част разглежда магнитните явления и включва поле на движещ се 
заряд и закон на Био-Савар-Лаплас, сила на Лоренц. Закон на Ампер, магнитен дипол, 
магнитно поле на соленоид и тороид, магнитни свойства на веществото. видове 
магнетици, електромагнитна индукция. Тук се засягат и въпросите касаещи движение 
на заредени частици в магнитни и електрически полета 

Практическите занятия дават възможност на студентите да изследват 
експериментално основните физични явления и приложението им. 
 
 Цел на дисциплината: 

Целта на дисциплината е студентите да придобият трайни знания за основните 
физични закони, описващи електрическите и магнитните явления, като е акцентирано 
на аналогията между двата типа явления и по този начин се цели формиране на начин 
на мислене, възприемащ природните явления като взаимосвързани и взаимно 
обуславящи се процеси. Резултатите от цялостното усвояване на знанията и пълното 
формиране на уменията се проявяват по нататък в учебния процес.  
  
Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 
Предварителни условия: Основни познания по физика и математика . 
Оценяване: 

 Текущ контрол  40% от оценката 
 писмен изпит- 60% от оценката 

 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
ECTS кредити: 3         
Седмичен хорариум: 2 ч.л.+1 ч.сем.упр. 
Форма на оценяване: изпит  
Статут на дисциплината: Задължителна 
Семестър: III 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Психология,  Философски Факултет 
Лектори: 
Доц. д-р Гергина Енева 
Анотация: 

Дисциплината Психология е с общ хорариум 45 часа, от които 30 часа лекции, 
15 часа семинарни упражнения и 45 часа извънаудиторна заетост. Тя въвежда 
студентите приоритетно в същността на основните направления в психологията, 
значението им за педагогическите системи; когнитивните психични функции и ролята 
им в обучението; социално-психологическата характеристика на възрастовите периоди 
и професионалната позиция на педагога. Дава възможност на студентите да усвоят 



определена система от теоретични знания от областта на П с и х о л о г и я т а, да ги 
осмислят, съобразно съвременните изисквания на педагогическата практика, да усвоят 
умения за прилагането им в конкретни ситуации съобразно възрастта, да се формира 
положителен стереотип за педагогическа дейност с психологическа детерминация. 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Лекционният материал по дисциплината Психология е разпределен в следните 
три модула:  

Първи модул -  Теоретико-исторически и уводни проблеми на Психологията, 
който запознава на студентите с процеса на обособяване на психологията като 
самостоятелна наука, основните теоретико-методологични въпроси, които се 
разработват в нея и психичните функции. 
 Втори модул - Теоретико-приложни проблеми на възрастовата, представя на 
студентите основните теоретични постановки за психогенезиса на човека, 
необходимостта от периодизирането му; запознаване с психичните особености на всеки 
възрастов период и значението им в процеса на възпитание и обучение. 

Трети модул - Актуални проблеми на педагогическата психология, посветен на 
усвояване на информацията за същността на основните и водещите дейности, 
значението им през всеки възрастов период, ролята на педагога за реализацията на 
системното обучение. 
Технология на обучението и оценяване: 

Методи на преподаване: лекция (уводна, традиционна, обобщаваща, селективна) 
дискусия, екзаминационен тренинг. 

Методи на оценяване: общата стойност от 3 кредита се превръща в 30 условни 
единици. 15 условни единици се набират от аудиторна заетост, а 15 условни единици се 
получават от самостоятелна работа Оценката от теста за текущ контрол се изчислява по 
формулата: 2+(5 * брой решени айтеми в теста : общ брой айтеми в теста). При оценка 
от тест за текущ контрол среден (3) се дават 2 усл. единици; добър (4) се дават 3 усл. 
единици; мн. добър (5) се дават 4 усл. единици; отличен (6) се дават 5 усл. единици. За 
оценяването на теоретичните и научно-практическите разработки на студентите се 
дават Указания за разработване на теоретични теми по психология и Указания за 
разработване на научно-практически теми по психология. За допускане до изпит са 
необходими 20 условни единици.  

Всички оценявания се базират на писмени работи, които се съхраняват в срок, 
определен от Правилника за образователните дейности. Те подлежат на контрол от 
съответните органи. 

 
 
 
 

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  II ЧАСТ 
 
Семестър: 4 семестър 
 
Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 
 
Часове(седмично):  лекции - 3 часа седмично, упражнения – 3 часа седмично 
 
Брой кредити: 8 кредита 
 
Преподавател:  доц. д-р Атанас Чапкънов 



 
Катедра:  Химия, ПМФ, УК 2 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
 
Описание на дисциплината: 
Във втора част от дисциплината “Органична Химия” ще бъдат изучени карбонилни, 
карбоксилни съединения; азот съдържащи и хетероциклени съединения; важни  
биологично активни съединения: въглехидрати, аминокарбоксилни киселини, пептиди, 
нуклеотиди, липиди, изопреноиди, стероиди и алкалоиди. 
 
Цел на дисциплината: 
Курсът има за цел да даде на студентите основни знания за състава, структурата, 
свойствата и методите за получаване на най-важните класове органични съединения. 
Практическите занятия в практическа и семинарна форма целят да помогнат на 
студентите при възприемане и осмисляне на лекционния материал и да изградят навик 
за творческо приложение на знанията, да формират умения за експериментална работа 
в областта на органичната химия. 

 
Методи на обучение:  
Лекции, лабораторни  упражнения; решаване на задачи; тестове; извънаудиторна 
работа 
 
Предварителни условия: Необходими са основни знания по неорганична химия и 
физика. 
 
Оценяване: 

Две контролни работи свързани с учебното съдържание D1, D2 (комбинирани 
тестове),    проведени от преподавателя; 

Три текущи оценки свързани с лабораторните упражнения (K1, K2 и К3);  
Писмен изпит (Exam) (два теоретични въпроса и две задачи).  

Окончателна оценка = 0,1 .( D1+D2)/2 + 0,2 .( 
3

321 КKK  )  + 0,7 (Exam) 

 
Записване за обучение по дисциплината: 
съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 

ФИЗИКОХИМИЯ II  
 
Семестър: 4 семестър 
Вид на курса: лекции, семинари и упражнения . 
Часове (седмично, зимен семестър): 2 часа лекции седмично, 1 часа алтернативно 
семинари/упражнения  
Брой кредити: 6 кредита 
Преподаватели: проф. дхн Борян Радоев 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, УК-2, Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 



Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “ПЕДАГОГИКА НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ФИЗИКА”. 
 
Описание на дисциплината: 
 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на : 
 Електрохимия: проводимост на електролити, галванични елементи; 
 Кинетична теория на газовете; 
 Реален газ, уравнение на Ван дер Ваалс; 
 Елементи на статистическата термодинамика. 

 
Цел на дисциплината: 
 

Запознаване с електричните свойства на електролитите: проводимост, 
елементарни представи за противойонна атмосфера; елементи от равновесната 
електрохимия, уравнение на Нернст. Кинетична теория на газовете; разширение на 
модела на ид. газ – модел на Ван дер Ваалс за реални газове. Елементи на 
статистическата термодинамика; закон за равновесно разпределение на енергиите.  

 
Методи на обучение: лекции, семинари, упражнения и самостоятелни занимания. 
Предварителни условия: познания по: термодинамика  
Желателни са знания по електричество и теория на вероятностите. 
Оценяване: тестови контроли през семестъра и тестов изпит 

 
 

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА 
 
Семестър: 4 
Вид на курса: Лекции/семинарни упражнения 
Часове(седмично): 2 ч.лекции + 2 ч. семинарни упражнения  
Брой кредити: 4 
Преподавател: гл. ас. д-р Ралица Станоева, гл. ас. Румяна Попова 
Катедра: катедра “Физика”, Природо-математически факултет, тел: 073/ 588 557 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината: 

Изучават се теоретичните основи на класическата механика. В основата са 
положени Нютоновите представи за времето и пространството и вариационният 
принцип на най-малкото действие в неговата Лагранжева и Хамилтонова форма. 
Разглеждат се по-подробно следните важни механични системи: декартов хармоничен 
осцилатор, частица в централно поле, кеплерова задача, твърдо тяло. Наблегнато е на 
уравненията за движение и на законите за запазване в механиката.  
Цел на дисциплината: 

Учебната дисциплина „Теоретична механика” има за задача да обезпечи основна 
подготовка в областта на класическата механика и създаде база за усвояване на 
материала, преподаван по основни и специални дисциплини в по-горните курсове.  
Методи на обучение: 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и 
семинарни упражнения. На лекциите се изнася теоретичния материал. На 
упражненията се решават задачи, илюстриращи или допълващи лекционния материал. 
По време на лекциите се използуват помощни средства за илюстрация на лекционния 



материал. Задължително в началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се 
осигурява необходимата преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване 
на студентите с новата тематика се осъществява беседа с тях, за да се постигне 
приемственост между отделните лекции и те сами да стигнат до заключения, които да 
въвеждат в новия материал. 
Предварителни условия: Основни познания от предходните курсове по Обща физика 
(«Механика», «Молекулна физика») и Математичен анализ. 
Оценяване: 

По време на обучението през семестъра се провеждат две оценявани контролни 
упражнения (решаване на задачи), средната оценка, от които (означена с К) се взема 
предвид при формиране на крайната оценка. По време на изпитната сесия се провежда 
писмен изпит по предварително раздаден конспект с продължителност 2 часа с оценка 
(означена с И). 
 Крайна оценка = 0.40 К + 0.60 И. 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя. 

 
 
 

ОПТИКА 
Семестър: 4 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 3 часа лекции, лаб. упр. 3 ч.  
Брой кредити: 8 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Любен Михов 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 532 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината:  

Учебната дисциплина “Оптика” е задължителна за специалността и има за 
задача да осигури базовата подготовка в областта на експерименталната физика и 
създава фундамент за усвояване на материала, преподаван по основните физични  
дисциплини в по-горните курсове.  

Учебната дисциплина “Оптика” обхваща изучаването на основните явления, 
свързани с разпространението на светлината във вакуум и диелектрични среди. На 
основата на теорията на Максуел се разглеждат основните свойства на светлината като 
електромагнитна вълна и особеностите на интерференцията на светлината, 
дифракционни и поляризационни явления. Разгледани са кръг явления свързани с 
взаимодействието на светлината с веществото, като поглъщане и дисперсия. Курсът 
обхваща и въпроси на геометричната оптика. 

Практическите занятия дават възможност на студентите да изследват 
експериментално основните физични явления и приложението им. 
  
 Цел на дисциплината: 

Целта на дисциплината е студентите да придобият трайни знания за основните 
физични закони, описващи разпространението на електромагнитни вълни във вакуум и 
диелектрични среди. Особен акцент е даден на явленията интерференция и дифракция. 
Курсът се стреми да формира начин на мислене, възприемащ природните явления като 
взаимосвързани и взаимно обуславящи се процеси.  
 



Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 
Предварителни условия: Основни познания по физика и математика . 
Оценяване: 

 Текущ контрол  40% от оценката 
 писмен изпит- 60% от оценката 

 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 

ПЕДАГОГИКА 
 
Семестър: 4 семестър 
 
Вид на курса: лекции и семинарни упражнения 
 
Часове(седмично):  2 часа лекции и 2 часа семинарни упражнения седмично 
 
Брой кредити: 4 
 
Преподавател: доц. Лидия Чурукова 
 
Катедра:  Педагогика, Факултет по педагогика, УК 1 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
 
Описание на дисциплината: Учебната програма предлага специализирано 
педагогическо познание, дифиринцирано в два основни модула »Теория на 
възпитанието», и «Теория на обучението». Предназначена е за студенти от направление 
«Педагогика на обучението по...», което предполага неговия редуциран профил и вид, 
без да се лишава от възможността да предлага дълбочинен прочит на педагогическото 
позноние. 
 
Цел на дисциплината: Целта на обучението по дисциплината е придобиване на знания 
и изработване на компетенции за тяхната педагогическа употреба. Дисциплината 
предлага широк кръг от познания в сферата на педагогическото като възпитателни и  
дидактически явления, събития, ситуации , както и образователен дизайн, свързан с 
новите информационни и комуникативни технологии. 
 
Методи на обучение: Използват се класически ,евристични и интерактивни методи на 
обучение на студентите като: Сократова беседа и семинар, казуистика (case study), 
образователен театър, метод на проектите, делови игри,  морфологичен анализ,  коани, 
автотренинги, психодрама, методи за латерално мислене и др. 
 
Предварителни условия: Формирана педагогическа култура  като набор от знания и 
ценности  за училищно обучение и образование.   
 
Оценяване:   В края на семестъра студентите завършват с оценка от изпит. Тя се 
получава и на основата на активността на студентите по време на лекциите и 
практическите упражнения, чрез контролни работи (тестове) през седмата седмица от 



семестъра и в края на семестъра, качеството на разработените реферати и 
индивидуални учебни проекти. 
     
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 

 
АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ I ЧАСТ 

 
 
Наименование на дисциплината: Аналитична химия – I част 
 
Семестър: V семестър 
 
Вид на курса: Лекции, упражнения 
  
Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа лекции + 2 часа упражнения седмично/ЗС  
 
Брой кредити: 7 кредита 
 
Преподаватели: доц. д-р Петко Божидаров Манджуков 
                             гл. ас. д-р  Петранка Петрова Петрова 
 
Университет/факултет/катедра: ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, бул. “Иван 
Михайлов” № 66, Природо-математически факултет, катедра: ”Химия”  
e-mail: himia@swu.bg 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 
на специалност “Педагогика на обучението по химия и физика”  
 
Описание на дисциплината: Основни принципи на аналитичната химия. Подходи при 
моделиране равновесия в разтвори и оценка на параметри, имащи отношение към 
химичните анализи. Основни теоретични представи за равновесия в разтвори: 
киселинно-основни равновесия, процеси на комплексообразуване, формиране и 
разтваряне на малкоразтворими съединения, окислително - редукционните процеси. 
Методи за оценка на влиянието на различни външни фактори върху разглежданите 
равновесни процеси. Основни принципи на класическия количествен анализ. Тегловен 
анализ, обемен анализ: протонометрия, комплексометрия, редоксиметрия, утаечен 
обемен анализ. Избор на метод за решаване на конкретна аналитична задача. 
 
Цел на дисциплината: Курсът има за цел да запознае студентите с многообразието от 
средства и методи на аналитичната химия, приложими в зависимост от целите, 
поставени пред анализа, особеностите на обекта и възможностите на аналитичната 
лаборатория, мястото на класическите методи за анализ в съвременната аналитична 
химия. Обсъждат се въпросите за подбора на представителна проба от различни типове 
материали, за предварителна подготовка на пробата, за съображенията, въз основа на 
които се извършва подборът на един аналитичен метод. 
 
Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 
 



Предварителни изисквания: Основни познания по обща химия, физикохимия, и 
математика. 
 
Оценяване: Две контролни работи K1 и K2; оценка за лабораторната работа Л; писмен 
изпит И 
 
Окончателна оценка: = 0.5 х [(К1 + К2)/2] + 0.2 х [Л] + 0.3 х [И] 
 
Забележка: При оценки К1 = К2 = Л = отличен (6) – студента се освобождава от 
писмен изпит и получава окончателна оценка: отличен (6) 
 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 

 
ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Семестър: 5  семестър 
Вид на курса: лекции/ 
Часове(седмично):  3 часа лекции / Летен семестър 
Брой кредити: 3 кредита 
Преподавател:  проф. д-р Драгомир Янков 
Катедра:  Химия, Природо-математически факултет, ЮЗУ”Неофит Рилски” – 
Благоевград, e-mail: himia@swu.bg 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност „Педагогика на обучението 
по химия и физика” 
 
Описание на дисциплината: 
  Изучават се процесите и съоръженията, на които се базират химичните 
технологии и принципите при изграждане на химичните производства. Общите 
постановки се илюстрират чрез примери от неорганичната и органичната технология. 
 
Цел на дисциплината: 

Да запознае студентите с връзката на химията и физиката с химичната 
технология и да подпомогне бъдещите учители при илюстриране на тези науки в 
химическите производства.   

  
Методи на обучение: лекции (илюстрирани с различни схеми, чергежи, снтимки и 
видеоклипове на различни типове апарати, както и на различни примери на химични 
реакции, технологични схеми и чертежи на съорения, свързани с изучаваните 
технологии. 
Предварителни условия: Необходими са основни знания по физикохимия, физика и 
химия, както и елементарни познания по висща математика. 
Оценяване: контролен тест, комбиниранв изпит (писмен и устен).  
Записване за обучение по дисциплината: Не е необходимо, тъй като дисциплината е 
задължителна за изучаване 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 
 



ЕЛЕКТРОДИНАМИКА 
 

Семестър: 5 семестър 
Вид на курса: лекции, сем. упражнения 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции, 2 часа сем. упр.  
Брой кредити: 4 кредита 
Преподаватели: Доц. д-р Димитрина Керина, гл. ас. Румяна Попова 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66  
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината: 

Курсът по електродинамика е част от теоретичните курсове по физика. 
Лекционният материал е разпределен в два раздела - Електромагнитни взаимодействия 
във вакуум и Специална теория на относителността. 

Основните теми, включени в първия раздел са: Електрични заряди, Основни 
закони на електростатичното поле, Механично действие на електростатичното поле, 
Основни закони на стационарните полета, Механично действие на стационарното 
магнитно поле, Променливо електромагнитно поле и Механично действие на 
електромагнитното поле. 

Вторият раздел включва следните теми: Специални и общи трансформации на 
Лоренц, Релативистка формулировка на електродинамиката, Релативистка механика на 
материална точка и Движение на заряди в електромагнитно поле. Тези теми дават 
начална подготовка на студентите за квантовата електродинамика. 

 
Цел на дисциплината: 

Да даде основни знания на студентите от спец. Педагогика на обучението по 
химия и физика в областта на класическата електродинамика. 

 
Методи на обучение: Лекциите се провеждат в последователност, посочена в учебния 
план на специалност Педагогика на обучението по химия и физика. Лекционният 
материал е разработен на Power point и се представя с видео - проектор. Семинарните 
упражнения се провеждат следвайки лекционния материал  
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините: 
Електричество и магнетизъм, оптика, теоретична физика. 
Оценяване: 

Писменият изпит се провежда на предварително уточнена дата от лектора на 
дисциплината и студентите. Студентите решават тест, в който се включват въпроси от 
темите, разглеждани през семестъра. Окончателната оценка (ОО) се формира само при 
условие, че студентът е получил оценка от писмения изпит (ПИ) и текущ контрол (ТК) 
поне Среден 3.00 като се изчислява по следната формула: ТКПИOO .4,0.6,0  и се 
закръгля към цяло число.  

Всички материали от изпита и други се съхраняват в предвидения от 
Правилника за образователната дейност срок. 
  
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо.  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
Съкращения: 
ЗС: зимен семестър 
 



 
АТОМНА И ЯДРЕНА ФИЗИКА 

Семестър: 5 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 3 часа лекции, лаб. упр. 2 ч.  
Брой кредити: 8 кредита 
Преподаватели:  доц. д-р. инж. Пламен Граматиков 

гл. ас. д-р Ралица Станоева 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 0882 818 557 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна. 
Описание на дисциплината: Дисциплината е неразделна част от основния курс по 
обща физика в обучението студентите по физика за придобиване на образователната 
степен "бакалавър". Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум, 
като в рамките на разумен компромис между теоретичния и приложен материал се дава 
приоритет на приложна страна на разглежданите теми. Математическият апарат е 
съобразен с нивото на подготовка на студентите в бакалавърската степен на обучение. 
От методична гледна точка материалът е групиран в раздели, следвайки логичната 
последователност от класическия атомизъм през физичните основи на квантово-
механичната теория до физиката на атомите и молекулите. 

Практическите занятия дават възможност на студентите да изследват 
експериментално основните физични явления и приложението им. 

Курсът е тясно свързан с предхождащите го курсове по обща физика и 
математика, както и със следващите курсове по квантова механика и тесни 
специализации при продължаване на обучението за получаване на степените 
"магистър" и "доктор" като електронна теория на твърдото тяло, микроелектроника, 
квантова електроника, ядрена енергетика, приложение на физични и ядрени методи в 
различни области на науката и техниката и др. 
Цел на дисциплината: Да даде на студентите необходимия минимум от основни 
знания за явленията и специфичните физични закони в микросвета. Включени са в 
елементарен вид някои основни въпроси на квантовата механика, необходими за 
математическото описание и по-добро разбиране на явленията в микросвета. Част от 
въпросите с практическа насоченост се разглеждат в лабораторните упражнения. 
Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения. 
Предварителни условия: Курсът е тясно свързан с предхождащите го курсове по 
обща физика и математика, както и със следващите курсове по квантова механика при 
продължаване на обучението за получаване на степените "магистър" и "доктор" като 
електронна теория на твърдото тяло, квантова електроника, ядрена енергетика и др. 
Оценяване: 

 текущ контрол - 40% от оценката 
 писмен изпит - 60% от оценката 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо.  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел.  

 
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 
 
Семестър: V 
Вид на курса: лекции, семинарни упражнения 
Часове (седмично): /ЗС/: 4 часа лекции, 1 час семинарни упражнения  
Брой кредити: 7 



Преподаватели: доц. д-р Радост Василева, гл. ас. Румяна Попова 
Катедра: Физика, ПМФ, УК 1, ул. „Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588 557  
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 
на специалност „Педагогика на обучението по химия и физика” 
Описание на дисциплината: Дисциплината е изградена в съответствие със 
съвременните идеи и тенденции в развитието на методиката на обучение по физика 
като педагогическа наука и в практиката на обучението по физика в средното училище. 
В първата част на курса се разкриват теоретико-методологическите основи на 
съдържанието, организирането и управлението на учебно-възпитателния процес по 
физика в средното училище и се представя основната държавно утвърдена учебно-
методическа документация. Във втората част на курса се разглеждат въпроси, свързани 
с основните раздели и теми на училищния курс по физика. Акцентът е поставен върху 
най-важният структурен елемент в съдържанието на обучението по физика – физичната 
теория. В контекста на дадена физична теория се прави научно-методичен анализ на 
изучавания материал и на тази база се търсят оригинални методически решения за 
представяне на учебното съдържание, като те се обосновават от дидактическа и 
психологическа гледна точка. 
Цел на дисциплината: Основна цел на курса е студентите да получат необходимата 
теоретична подготовка за организиране и провеждане на ефективен учебно-
възпитателен процес по физика в средното училище, като прилагат подходящи за целта 
съвременни дидактически технологии. Наред с теоретичните знания те трябва да усвоят 
и редица важни умения с приложен характер. Тези умения са свързани със следните 
дейности: научно-методичен анализ на учебния материал по физика; изграждане на 
критерии за ориентиране при подбор на учебно съдържание и на форми, средства и 
методи на обучение за неговото изучаване; методическа разработка на уроци по 
физика; планиране, организация и ръководство на познавателната дейност на 
учениците; проверка и оценка на знанията и др. 
Методи на обучение: Технологията на обучението се базира на лекции, семинарни 
занятия, консултации, домашни задания, контролни работи. 
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания от курсовете 
по психология и педагогика. 
Оценяване: Оценъчните процедури са: текущ контрол и писмен изпит върху 
лекционния материал. До изпит се допускат само студенти, чиято оценка от текущия 
контрол е различна от Слаб 2. Студенти с текуща оценка (ТО) над 5,50 се освобождават 
от изпит. Окончателната оценка (ОО) се формира само при условие, че студентът е 
получил оценка от писмения изпит (ПИ) поне Среден 3.00. Тя се пресмята по следната 
формула: 

ОО = 0,6.ТО + 0,4.ПИ. 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 
 

ХОСПЕТИРАНЕ ПО ФИЗИКА 
Семестър: 5 семестър 
Вид на курса:  практически упражнения 
Часове (седмично): практически упражнения 1 ч.  
Брой кредити:  1.0 кредита 
Преподаватели: гл. ас. Румяна Попова 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 557 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна  



Описание на дисциплината: 
 Основната цел на дисциплината е да даде базисни знания на студентите - 
бъдещи учители относно практическата реализация на училищната дейност.  

В курса по хоспетиране студентите използват и разширяват знанията си за 
съдържанието и конструкцията на уроци от различен тип, изучавани в курса по 
Методика на по физика и астрономия  (за нови знания, за решаване на задачи, за 
преговор и обобщение и др.)  Тук те се запознават с основните моменти, използвани 
при построяването на сценария на урок от даден тип и се обучават как да формулират 
методически целите на урока, да отделят основните и опорните знания по дадената 
тема, да подбират подходящи методи на обучение, да използват вътрешнопредметни и 
междупредметни връзки и подходящи демонстрации и други средства за онагледяване. 
Студентите трябва да изградят умения за наблюдение и анализ на уроци по физика; да 
се запознаят с изискванията и възможните подходи при разработване на методиката на 
обучение върху конкретно учебно съдържание; да формират първоначални умения за 
планиране, организация и ръководство на познавателната дейност на учениците; да 
формират професионални компетенции относно поведение в клас, определяне на 
оптимален темп на работа, изложение на  материала, дикция, провеждане на беседа 
организиране на самостоятелната работа на учениците, физичен експеримент и т.н. 
Същевременно те се запознават с работата на базовите учители на катедра Физика. 
Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 
o Анализират от съдържателна и методическа страна сценария на наблюдаван 

урок. 
o Разработват самостоятелно урок по зададена тема. 

Методи на обучение:  дискусия, самостоятелна работа. 
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучили дисциплините «Педагогика 
» и «Педагогическа психология» и да изучават  същевременно дисциплината 
“Методика на обучението по физика” . 
Оценяване: 
 

 участие в хоспетирането на наблюдаваните уроци - 40% от оценката 
 писмени разработки на 2 урока - 60% от оценката 

Окончателната текуща оценка се формира на базата на оценката от участието на 
студентите в практическите упражнения (ПУ) и оценката от писмените разработки на 
два урока (У1 и У2) при условие, че всяка от тези оценки е най-малко Среден 3.00. 
Окончателната текуща оценка се изчислява по формулата: ОТО = 0,4.ПУ + 
0,6.(У1+У2)/2. 

 
Записване за обучение по дисциплината: дисциплината е задължителна, не е 
необходимо специално записване. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ II ЧАСТ 
 
 
Наименование на дисциплината: Аналитична химия – IІ част 
Семестър: VІ семестър 
Вид на курса: Лекции, упражнения 
 



Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа лекции + 2 часа упражнения седмично/ЛС  
 
Брой кредити: 6 кредита 
 
Преподаватели: доц. д-р Петко Божидаров Манджуков 
                              гл. ас. д-р. Петранка Петрова Петрова 
 
Университет/факултет/катедра: ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, бул. “Иван 
Михайлов” № 66, Природо-математически факултет, катедра: ”Химия”  
e-mail: himia@swu.bg 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 
на специалност “Педагогика на обучението по химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: Основни етапи на анализа с използване на 
инструменталните методи. Абсолютни и относителни методи, калибриране и основни 
метрологични характеристики на инструменталните методи. Принципи на 
спектралните, електрохимичните,  магнитохимичните и радиохимичните методи за 
анализ. Хроматографски методи за разделяне и анализ. 
 
Цел на дисциплината: Курсът има за цел да запознае студентите с основните 
принципи на най-често използваните инструментални методи за анализ на състава и 
структурата на различни обекти. Обсъждат се физическата основа, предимствата и 
ограниченията на разглежданите аналитични методи. Целта е студентите да придобият 
познанията, необходими за избор на метод и адекватно формулиране на аналитична 
задача. 
 
Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 
 
Предварителни изисквания: Основни познания по обща химия, физикохимия, физика 
и математика. Завършен курс “Аналитична химия – I част”. 
 
Оценяване: Курсов проект K; оценка за лабораторната работа Л; писмен изпит И 
 
Окончателна оценка: = 0.5 x [К] + 0.2 х [Л] + 0.3 х [И] 
 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
Съкращения: 
ЗС: зимен семестър 
ЛС: летен семестър 

 
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

 
Семестър: 6 семестър 
Вид на курса: лекции, семинарни упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 4 часа лекции, 1 ч. сем. упр.  
Брой кредити: 7 кредита 



Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината: 

Курсът е основен за подготовката на бъдещите учители и позволява запознаване 
със съвременните изисквания за преподаване на учебното съдържание по Човекът и 
природата в 5 и 6 клас и Химия и опазване на околната среда в 7-12 клас на 
българското училище в съответствие с Държавните образователни изисквания.  

Усвояването на предвидения в курса материал е основа за успешно провеждане 
и на хоспетирането, текущата и преддипломната педагогическа практика.  
Цел на дисциплината: 

Курсът има за цел да подготви студентите за преподавателска дейност по химия 
в основните и средните общообразователни училища, профилираните и 
професионалните гимназии и др. Основно място заема придобиването на система от 
теоретични и практически знания, изграждането на съвременни интелектуални, 
личностни и социални компетенции у бъдещите учители за организиране и 
осъществяване на учебно-познавателната дейност на учениците по химия. Особено 
внимание се отделя на връзката на химията с практиката, както и на проблемите за 
опазване на околната среда. 
Методи на обучение: лекции, дискусии, интерактивни методи 
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания по химия, 
педагогика, педагогическа психология и аудиовизуални и информационни технологии 
в обучението, както и да познават учебното съдържание на училищния курс по Човекът 
и природата и Химия и опазване на околната среда.  
Оценяване: 

Три домашни задания D1, D2, D3; две контролни работи K1, K2 (курсов проект); 
писмен и устен изпит (Exam). 

Окончателна оценка = 0,2.(
3

321 DDD  ) + 0,5.( 
2

21 KK  ) + 0,3 (Exam) 

(При средни оценки различни от слаб) 
 
Записване за обучение по дисциплината:  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 

 
 

ХОСПИТИРАНЕ ПО ХИМИЯ 
 
Семестър: 6 семестър 
Вид на курса: практически упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 1 ч. пр. упр.  
Брой кредити: 1 кредит 
Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова, хон.ас.Роза Бояджиева 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна 
Описание на дисциплината:  
При хоспетирането по химия основно място се отделя на наблюдението и анализа на 
уроци по химия с цел придобиването на система от теоретични и практически знания, 
изграждането на съвременни интелектуални, личностни и социални компетенции у 



бъдещите учители за организиране и осъществяване на учебно-познавателната дейност 
на учениците по химия.  
Цел на дисциплината: Хоспетирането по химия има за цел да подготви студентите за 
преподавателска дейност по химия в основните и средните общообразователни 
училища, профилираните и професионалните гимназии и др.  
Методи на обучение: наблюдения, анализи, дискусии 
Предварителни условия: Хоспетирането по химия може да се провежда само при 
условие, че студентът е положил успешно изпитите по обща и неорганична химия, 
физикохимия, аналитична химия и органична химия. 
 
Оценяване: Всеки студент трябва да изпълни три домашни задания D1, D2, D3 и да 
участва в конферирането на наблюдаваните уроци (К). Домашните задания са свързани 
с практическата реализация на отделните аспекти от урока по химия, като студентите 
са задължени да представят за оценка съответните писмени разработки. 

Окончателна оценка = 0,4 .(
3

321 DDD  ) + 0,6 .(К)  

(При средни оценки различни от слаб) 
 

Записване за обучение по дисциплината:  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 
 

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ ПО ФИЗИКА 
 
 
Семестър: 6 
Вид на курса: лабораторни упражнения 
Часове(седмично): 2 ч. лабораторни упражнения  
Брой кредити: 4 
Преподавател: гл. ас. д-р Ралица Станоева 
Катедра: “Физика”, Природо-математически факултет, тел: 073/ 588 557 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Описание на дисциплината: 

Дисциплината се явява съществено звено в подготовката на бъдещите учители 
по физика. Нейното изучаване е насочено към усвояването на методиката и техниката 
на учебния физичен експеримент в средното училище. Програмата позволява да се 
осъществи тясна връзка между теоретичните познания на студентите за конкретни 
физични явления и процеси и практическото изпълнение на подбраните, в съответствие 
с тях, разнообразни лабораторни задания. Разработката им е прецизно съобразена с 
учебното съдържание по физика в средното училище. Някои от тях могат да се 
използват и в основното училище. 
Цел на дисциплината: 
 Основната цел на дисциплината е студентите – бъдещи учители, да придобият 
професионални умения за комплексна разработка и практическа реализация на уроци 
както върху съдържанието на учебния предмет „Човекът и природата" в 5. - 6. клас, 
така и върху учебното съдържание на училищния курс по физика и астрономия в 7. - 
12. клас. 
Методи на обучение: практически упражнения, дискусия и самостоятелна работа. 



Предварителни условия: Основни познания по физика и методика на обучението по 
физика. 
Оценяване: 
 Технологията на обучението се базира на практически упражнения, които 
включват всички разновидности на учебния физичен експеримент, и консултации. 
Оценъчните процедури са: текущ контрол и защита на протоколи от експерименталните 
задания. До защита на протоколи се допускат само студенти, чиято оценка от текущия 
контрол е различна от Слаб 2. Окончателната оценка (ОО) се формира на базата на 
оценката от текущия контрол (ТК) и оценката от защитата на протоколите (ЗП) само 
при условие, че оценката от защитата е най-малко Среден 3.00. Тя се пресмята по 
следната формула: 

ОО = 0,6.ТК + 0,4.ПИ. 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя. 
 
 

АСТРОНОМИЯ 
 
Семестър: 6 семестър 
 
Вид на курса: лекции, упражнения 
 
Часове(седмично): 1 час лекции и 1 час упражнения седмично 
 
Брой кредити: 1 
 
Преподавател: Йордан Стаменов 
 
Катедра: Физика, Природо-математически факултет, УК 1  
 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
 
Описание на дисциплината: Дисциплината “Астрономия” има за задача да запознае 
студентите с основните методи и понятия на класическата астрономия, а така също със 
съвременните виждания за вътрешния стоеж на звездите, тяхната еволюция и 
свързаните с това наблюдаеми характеристики. 
Специално внимание е отделено на строежа на нашата Галактика и нейното място във 
Вселената и връзката и с други астрономични обекти. 
 
Цел на дисциплината:  
Разглеждат се и видимите положения и движения на небесните тела в това число на 
Слънцето,планетите и техните спътници. Специално се акцентира върху Слънчевата 
система и съвременните космически методи за нейното изследване. 
Предмет на подробно изясняване е връзката между наблюдаемите характеристики на 
звездите, техния вътрешен строеж и съответните методи за наблюдение и изследване. 
Дисциплината “Астрономия и астрофизика”, давайки представа за нашата Вселена, за 
астрофизичните обекти и протичащите в нея процеси, създава сигурна основа за 
запознаване с най-новите постижения на съвременната наука, в които процесите в 
микро и макрокосмоса временно се припокриват и обуславят, бидейки при това 
предмет за изучаване в нови научни направления, тясно свързани със съвременната 



всевълнова астрономия и астрофизиката в изключително широк енергетичен диапазон: 
от 1еВ до 1020еВ. 
 
Методи на обучение: Лекции, упражнения, извънаудиторна заетост 
 
Предварителни условия: Обща физика, Математически анализ 
 
Оценяване:    
 Cеместриален изпит, състоящ се от писмено развиване от студентите на два въпроса от 
конспекта и събеседване с изпитващия. За текущ контрол през време на семестъра се 
оценяват две домашни работи и две контролни работи. До изпит се допускат студенти 
със средно аритметична оценка от текущия контрол по-голяма от 3. 
Основна тежест при формиране на семестриалната оценка има оценката от 
семестриалният изпит.   
 
 
 

КВАНТОВА МЕХАНИКА 
 

ECTS кредити:6      Седмичен хорариум: 2 л + 2 су + 0 лу 
Форма на оценяване:изпит  Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра «Физика» 
Природо-математически факултет 
Лектори: 
проф.дфн Любомир Йорданов Павлов 
Анотация: 
 Курсът има за цел да даде основни познания по квантова физика и фундамент за 
курсовете по статистична физика, квантова електроника, астрофизика и др. специални 
курсове. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Основни постулати на квантовата механика. Формализъм на квантовата 
механика: пространство на състояния и ермитови оператори. Уравнение на 
Шрьодингер: точно решими модели-атом на водорода, хармоничен осцилатор, 
потенциална яма. Приближени методи: теория на пертурбациите, метод на Хартри-Фок. 
Тъждествени частици и принцип на Паули. Ъглов момент и спин. Многоелектронни 
атоми и периодична система на елементите. Теория на разсейване и формула на 
Ръдърфорд. Уравнения на Клайн-Гордон и Дирак. 
Технология на обучението и оценяване: 
 Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 
 Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и теоретичния 
материал. 
 
 
 
 
 
 



ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПОТРЕБНОСТИ 

 
Семестър: 8 семестър 
Вид на курса: лекции, пр. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, пр. упр. 1 ч.  
ECTS кредити: 4  
Форма на проверка на знанията:тек. к.+изпит      Вид на изпита: писмен                                        
Преподаватели:: 
Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска,  
кат. „Ппедагогика”, ФП 
гл.ас. д-р Светослава Съева, кат. „Педагогика”, ФП 
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 
Анотация: 
Курсът е насочен към обучението, развитието и социализацията на учениците със 
специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища. 
Предназначен е за придобиване на педагогическия минимум от знания за спецификата 
на работа с тези ученици. Основната цел  е да се запознаят студентите с най-
ефективните методи, похвати и конкретни педагогически технологии на обучение на 
различните групи ученици със СОП; да се изяснят психолого-педагогическите 
проблеми на обучението и социалната им адаптация в средата от връстниците в норма. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Основните съдържателни акценти са: начални познания за основните характеристики 
на децата и учениците със СОП; спецификата на учебно-възпитателния процес в 
масовото училище в условията на интегрираното обучение; особености на учебната 
дейност и начините на преподаване при различните групи ученици със СОП; 
конкретни изисквания към учителя. 
Технология на обучението:  
Обучението включва лекции и практически упражнения. Знанията се предлагат в 
система, като се използват интерактивни методи – казуси, дискусии, дебати, делови 
игри, планиране и провеждане на миниексперименти за анализ  поведението на ДСОП в 
различни ситуации и различна социокултурна среда. Установени са точни критерии за 
разработване на реферати, които се предават в определен срок и след проверка  се 
дискутира по тях.  
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 
«Педагогика» 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел . 
 
 
 

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА НА УЧЕБНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ ПО ХИМИЯ 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции, 2 ч. лаб. упр.  
Брой кредити: 5 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна 



Описание на дисциплината:  
Тя е предвидена за изучаване след курса по методика на обучението по химия и 

едновременно с текущата педагогическа практика. Студентите трябва да се запознаят 
не само с разнообразните технически изисквания при извършване на химични 
експерименти, но и с ролята им за многообразното организиране на познавателния 
процес по химия в средното училище. 
 
Цел на дисциплината: Усвояване на основни експериментални техники, както и 
обсъждане на методични идеи относно ролята, мястото и значението на химичния 
експеримент в процеса на обучение по химия в средния курс. Упражненията позволяват 
да се придобият умения и сръчности за ефективно и безопасно извършване на химични 
експерименти в основното и средното училище. 
 
Методи на обучение: лекции, дискусии, интерактивни методи 
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания по психология, 
дидактика и методика на обучението по химия, както и да познават учебното 
съдържание на училищния курс по химия и опазване на околната среда 6-12 клас. 
 
Оценяване: Всеки студент трябва да подготви две домашни работи (D1 и D2), 
свързани с учебното съдържание. В хода на семестъра е предвиден текущ контрол (КТ), 
а в края – заключителен контрол (КЗ). Те са свързани с индивидуално демонстриране и 
методическо обосноваване на експерименти по предварително зададена тема. 
Окончателната оценка се оформя на базата на домашните работи и контрола. 

Окончателна оценка = 0,3.(D1 + D2)/2 + 0,7 (KT + KЗ)/2 
Всеки студент се допуска до заключителен контрол при изработване на 90% от 

упражненията и получаване на обща оценка от домашните работи и текущия контрол 
над среден (3.00).  

 
Записване за обучение по дисциплината:  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 
  
АУДИОВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО 

 
Семестър: 7  семестър 
Вид на курса: лекции/ упражнения 
Часове(седмично):  1 час лекции + 1 час упражнения седмично/ ЛС 
Брой кредити: 2,5 кредита 
Преподавател:  доц. д-р Стефан Манев 
Катедра: Химия, Природо-математически факултет, ЮЗУ”Неофит Рилски” – 
Благоевград, Телефон 073 / 831825 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Задължителна дисциплина от учебния план на специалност „Педагогика на обучението 
по хиия и физика” 
 
Описание на дисциплината: 

Курсът е насочен към изучаване на  теоретико-методологическите и практико-
приложните основи на съвременните информационни и аудиовизуални технологии. 
Разгледана е връзката им с учебните програми и учебния процес по природните науки и 



е илюстрирана възможността им за оптималното им приложение в образователния 
процес по химия и физика в средното училище.   
 
Цел на дисциплината: 

Целта на курса е студентите да придобият развитие на компетентностите и 
практически умения за работа със съвременните информационни и аудиовизуални 
технологии. Крайната цел на курса е формиране в бъдещите учители възможност за 
системно използване на информационни и аудиовизуални технологии и реализиране на 
съвременно обучение.    
 
Методи на обучение: лекции и практическа реализация на изучаваните теми  върху 
конкретни примери. 
Предварителни условия: Добро познаване на  училищния курс по химия и физика. 
Оценяване: Разработване и защитаване на проект на разработка на урок с използване 
на информационни и аудиовизуални технологии  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 
 
 

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО ХИМИЯ 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: практически упражнения 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 ч. пр. упр.  
Брой кредити: 3 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова, хон.ас.Роза Бояджиева 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна 
Описание на дисциплината:  
Подготовка и изнасяне на урок по химия от всеки студент в базово училище пред 
цялата група. Пълноценното провеждане на текущата практика осигурява основите за 
успешно провеждане на преддипломната педагогическа практика по химия.  
 
Цел на дисциплината: Основната цел на курса е студентът да придобие умения за 
планиране, подготовка и реализация на урок по Човекът и природата (5 и 6 клас) и 
Химия и опазване на околната среда (7, 8, 9 и 10 клас) в конкретна учебна среда. Всеки 
студент трябва да подготви и изнесе минимум 2 урока за различни класове. Останалите 
студенти от групата подготвят самостоятелно план-сценарий на урока, наблюдават 
провеждането му от колегата и участват в обсъждането. 
Така има възможност за сравнение на планираните и реализирани уроци, защита на 
предложените разработки и генериране на нови идеи. 
Методи на обучение: дискусии 
Предварителни условия: Текущата педагогическа практика по химия може да се 
провежда само при условие, че студентът е положил успешно изпитите по методика на 
обучението по химия, обща и неорганична химия, физикохимия, аналитична химия и 
органична химия. 
 
Оценяване: Оценка на план-сценарии на изнесените уроци (Р1 и Р2);  

Оценка за практическата реализация на уроците (U1 и U2); 
Оценка за участието на студента в конферирането на наблюдаваните уроци (К). 



Окончателна оценка = 0,2 .(
2

21 PP  ) + 0,5.(
2

21 UU  ) + 0,3(K) 

(При средни оценки различни от слаб) 
 

Записване за обучение по дисциплината:  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 

           
 

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО ФИЗИКА 
 

Семестър: 7 семестър 
Вид на курса:  практически упражнения 
Часове (седмично): практически упражнения 2 ч.  
Брой кредити:   3.0 кредита 
Преподаватели: гл. ас. Румяна Попова 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 557 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна  
Описание на дисциплината: 
 Текущата практика по физика дава възможност на студентите да реализират 
получената от тях до момента подготовка по дисциплините «Педагогика», 
«Педагогическа психология», «Методика на обучението по физика и астрономия»,  
«Методика и техника на учебния експеримент по физика», «Методика на решаване на 
задачи по физика» и «Хоспетиране по физика» при разработването и изнасянето на 
уроци в базовите училища на катедра «Физика». В процеса на практиката те имат 
възможност да се запознаят с различни типове ученическа аудитория и с различни 
стилове на работа на базовите учители и да усъвършенстват уменията си за 
разработване на уроци по физика в курса по хоспетиране.Всеки студент изнася 2 урока 
по физика в различни класове. Присъствието на останалите студенти, както и участието 
им в конферирането, са задължителни. Активната и съзнателна работа на студентите в 
текущата практика по физика е добра подготовка за преддипломната им практика в 
осми семестър.  
Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 
o Анализират от съдържателна и методическа страна сценария на наблюдаван 

урок. 
o Разработват  и провеждат самостоятелно урок по зададена тема. 

Методи на обучение:  дискусия, самостоятелна работа. 
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучили дисциплините «Педагогика 
» и «Педагогическа психология» ,“Методика на обучението по физика” , «Методика и 
техника на учебния експеримент по физика», «Методика на решаване на задачи по 
физика» 
Оценяване: 

Всеки студент подготвя минимум 2 урока за нови знания по физика, които изнася 
в различни паралелки. Той задължително наблюдава уроците на другите студенти. 
Заедно с базовия учител всички участват в обсъждането на изнесените уроци. 

Оценъчните процедури, които се прилагат по време на обучението на студентите 
от специалност „ПОФМ" са: текущ контрол и окончателна текуща оценка. 



Окончателната текуща оценка се формира на базата на оценката от участието на 
студентите в практическите упражнения (ПУ) и оценките от изнесените уроци (У1) и 
(У2) при условие, че всяка от тези оценки е най-малко Среден 3.00. Окончателната 
текуща оценка се изчислява по формулата: ОТО = 0,4ПУ+0,6(Y1+Y2)/2. 

 
Записване за обучение по дисциплината: дисциплината е задължителна, не е 
необходимо специално записване. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 

ОБЩА БИОЛОГИЯ И ОСНОВИ НА БИОХИМИЯТА 
 
 
Семестър: VII 
Вид на курса: лекции и упражнения 
Часове (седмично):1ч. лекции, 1ч. упражнения 
Брой кредити: 4 
Преподавател: доц. д-р Милена Колева 
Катедра: Химия, ПМФ 
Статут на дисциплината по учебен план: задължителна 
Описание на дисциплината: 
В курса по обща биология и основи на биохимията се изучава основната структурна 
единица на живата материя- клетката, структура и функции на клетъчната мембрана, 
отделните клетъчни органели, видовете клетъчно делене, структуриране на живите 
системи от различни нива и тяхната йерархическа съподчиненост. Изучава се също 
сложната многомолекулна структурна организация на живата материя, химичната 
природа и механизма на действие на ензимите, биологичното окисление и свързаното с 
него превръщане на енергията, както и основните метаболитни пътища на обмяната на 
веществата. 
Цел на дисциплината: 
Целта на учебния процес е да даде основни познания за трите нива на организация на 
живата материя, различните видове биологични макромолекули, които изграждат 
организмите. Придобива се представа за регулирането, контрола и интеграцията на 
биохимичните процеси и метаболитни вериги на  обмяната на веществата в   
организмите. 
Методи на обучение: лекции, онагледени със схеми и фигури, лабораторни 
упражнения, периодични тестове 
Предварителни условия: необходими са основни познания по физика и химия 
Оценяване: два предварителни теста през семестъра и писмен изпит 
 
 

ПРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ПО ХИМИЯ 
 
Семестър: 8 семестър 
Вид на курса: практически упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 3 ч. пр. упр.  
Брой кредити: 4 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова, хон.ас.Роза Бояджиева 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна 



Описание на дисциплината: Тя се провежда след хоспитирането и текущата 
педагогическа практика и съответства на изискванията за практическата подготовка на 
студентите, получаващи квалификация “учител”. Пълноценното провеждане на 
дисциплината осигурява успешна професионална подготовка на бъдещия учител по 
химия.  
Цел на дисциплината: Основна цел на преддипломната педагогическа практика по 
химия е придобиването на компетентности за подготовка и организация на пълноценно 
и ефективно обучение по Човекът и природата (модул химия) и Химия и опазване на 
околната среда. По време на преддипломната педагогическа практика студентите 
изпълняват почти всички дейности на учителя по химия. Това позволява освен 
изнасянето на определен брой уроци, да се запознаят с учебната документация и да се 
включат в различни извънкласни дейности на учениците. 
Методи на обучение: дискусии 
Предварителни условия: Преддипломната практика по химия може да се провежда 
само при условие, че студентът е положил успешно текущата педагогическа практика 
по химия. 
 
Оценяване: Преддипломната практика по химия завършва с текуща оценка, 
формирана като средноаритметична от текущия контрол, провеждан от ръководителя 
на практиката и оценката от базовия учител. 

 
Записване за обучение по дисциплината: съгласно заповед на Ректора за 
разпределение на стажантите по училища 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя  
 
 

ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО ФИЗИКА 
 

Семестър: 8 семестър 
Вид на курса:  практически упражнения 
Часове (седмично): практически упражнения 3 ч.  
Брой кредити:  4.0  кредита 
Преподаватели: гл. ас. Румяна Попова 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 557 
Статут на дисциплината в учебния план: задължителна  
Описание на дисциплината: 

 Дисциплината „Преддипломна педагогическа практика по физика" е включена 
като задължителна в учебния план за специалност „Педагогика на обучението по 
физика и математика". Тя се провежда след хоспетирането и текущата педагогическа 
практика по физика, като съответства на изискванията за практическата подготовка на 
студентите, получаващи квалификация „учител". Пълноценното провеждане на 
дисциплината осигурява необходимата подготовка за успешна професионална 
реализация на студентите. 
 Основната цел на дисциплината е студентите да придобият необходимите 
професионални умения за качествена реализация като бъдещи учители по физика.  

Студентите трябва: да затвърдят знанията и уменията си да разработват 
методиката на обучение, свързана с конкретно учебно съдържание; да усъвършенстват 
уменията си за планиране, организация и ръководство на познавателната дейност на 
учениците; да реализират на практика минимум десет урока за нови знания, които да 



повторят в други паралелки с цел да се постигане по-високо качество на уменията за 
изнасяне на уроци по физика; да продължат формирането на професионални 
компетенции относно поведение в клас, определяне на оптимален темп на работа, 
изложение на материала, дикция, провеждане на беседа, организиране на 
самостоятелната работа на учениците, физичен експеримент и т.н.  
 
Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 
o Анализират от съдържателна и методическа страна сценария на наблюдаван 

урок. 
o Разработват  и провеждат самостоятелно урок по зададена тема. 

Методи на обучение:  дискусия, самостоятелна работа. 
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучили дисциплините «Педагогика 
» и «Педагогическа психология» ,“Методика на обучението по физика” ,” Хоспетиране 
по физика”, «Методика и техника на учебния експеримент по физика», «Методика на 
решаване на задачи по физика», «Текуща педагогическа практика по физика». 
Оценяване: 

Всеки студент подготвя минимум 10 урока за нови знания по физика, които 
изнася в различни паралелки. Той задължително наблюдава уроците на другите 
студенти, които са разпределени на практика в същото училище. Заедно с базовия 
учител всички участват в обсъждането на изнесените уроци. 

Оценъчните процедури, които се прилагат по време на обучението на студентите 
от специалност „ПОФМ" са: текущ контрол и окончателна текуща оценка. 

Текущ контрол: Оценка от ръководителя на практиката за реализацията на 
конкретен урок (U); Оценка от базовия учител за цялостното представяне на студента 
(В) и Оценка за разработката на план-конспекти на изнесените уроци и записки върху 
наблюдаваните уроци (Р). 

Окончателна текуща оценка = 0,5U + 0,3B + 0,2Р (При средни оценки различни 
от слаб) На студентите, получили окончателна оценка поне Среден 3.00, се присъждат 
4.5 кредита. 

 
Записване за обучение по дисциплината: дисциплината е задължителна, не е 
необходимо специално записване. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 
 

ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОХИМИЯ 
 

Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, лаб. упр. 1 ч.  
Брой кредити: 5,0 кредита 
Преподавател: доц. д-р Марио Митов  
Катедра: Химия, ПМФ, УК2  
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
Описание на дисциплината: 
Учебната програма по дисциплината ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОХИМИЯ е ориентирана 
предимно към студенти, подготвящи се като бъдещи учители по химия и физика, но 
курсът е подходящ и за студенти по химия, физика и други сродни специалности. 



Лекционният курс започва с кратко въведение в електрохимията, където наред с 
формулиране предмета, съдържанието и основните области на приложение на тази 
наука се въвеждат основни понятия и закономерности от електрохимичната 
термодинамика и кинетика, необходими за по-пълното осмисляне на материала в 
следващите раздели. Основният лекционен материал е обособен в разделите 
“Електрохимични източници на ток”, “Индустриални приложения, основани на 
електролизни процеси”, “Корозия и защита от корозия” и “Електроаналитични методи”. 
Всеки от посочените раздели съдържа кратка характеристика на конкретното приложно 
направление, най-основни количествени характеристики и критерии, преглед на 
съвременното състояние на постиженията в дадената област, илюстриран с основни 
примери от практиката. Наред с това, обаче, се прави анализ на представянето на всеки 
раздел в учебното съдържание по химия и физика в средния курс и се предлагат 
методически идеи за включване или разширяване на конкретни теми в това 
съдържание. Лабораторните упражнения илюстрират и допълват лекционния материал, 
като дават на студентите възможност да се запознаят с основни електрохимични 
методи и апаратура за тяхното приложение.   
Цел на дисциплината:  
Целта на избираемия курс по “Приложна електрохимия” е обучаемите студенти да придобият 
основни знания и практически умения, свързани със съвременните приложни направления на 
електрохимията, чрез използване на модерни методи и средства на преподаване и активно 
участие на студентите в процеса на обучение.Очакваните резултати от изпълнението на 
програмата са свързани с придобиване на знания и умения в областта на приложната 
електрохимията, позволяващи по-широкопрофилна реализация на обучаваните студенти. 
Методи на обучение: лекции, упражнения, разработване на курсова работа 
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините “Обща и 
неорганична химия” и “Физикохимия”. 
Оценяване: 
Три текущи оценки D1, D2, D3, свързани с провеждане на лабораторните упражнения и 
оформяне на опитните резултати;  
Две контролни работи К1и К2, свързани с учебното съдържание на лекционния курс 
(комбинирани тестове с около 10-12 задачи във всеки от тях); 
Курсов проект КР, насочен към творческо интерпретиране на проблем, свързан с 
учебното съдържание; 
Писмен изпит (Exam) (комбиниран тест с въпроси от цялото учебно съдържание). 
 

Окончателна оценка = 0,1 .(
3

321 DDD  ) + 0,2 .( 
2

21 KK  ) + 0,2 (КР)+ 0,5 (Exam) 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния резултат. 
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 

ХИМИМЕТРИЯ 
 
 
Наименование на дисциплината: Химиметрия 
Семестър: VІІІ семестър 
Вид на курса: Лекции, упражнения 
Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции + 1 час упражнения седмично/ЗС  
 



Брой кредити: 4 кредита 
 
Преподаватели: доц. д-р Петко Божидаров Манджуков 
 
Университет/факултет/катедра: ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, бул. “Иван 
Михайлов” № 66, Природо-математически факултет, катедра: ”Химия”  
e-mail: himia@swu.bg 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Незадължителна дисциплина от учебния 
план на специалност “Химия”  
 
Описание на дисциплината: Статистическа обработка на аналитични резултати. 
Основни статистически критерии, използвани за проверки на хипотези в аналитичната 
химия. Регресионен анализ, множествена линейна регресия, нелинейно калибриране. 
Дисперсионен анализ. Класификация и разпознаване на образци - клъстерен анализ. 
Критерии за подобие, агломеративни процедури. Оптимизация на функции - методи на 
директното търсене на екстремума. Приложения в аналитичната химия и при обработка 
на експериментални данни. Идея за математически невронни мрежи. 
 
Цел на дисциплината: Целта на курса е да запознае студентите с някои основни 
математически методи, използвани при оптимизация на инструменталните параметри и 
обработка на експериментални данни. Той дава информация за съвременните 
метрологични изисквания за представяне на резултатите от химичните анализи, както и 
за методи за следваща обработка на данните, позволяващи получаването на 
допълнителна информация за изследвания обект или система. 
 
Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 
Предварителни изисквания: Основни познания по математика, аналитична химия и 
инструментални методи за анализ. 
Оценяване: Курсов проект K; оценка за лабораторната работа Л; писмен изпит И 
Окончателна оценка: = 0.6 x [К] + 0.1 х [Л] + 0.3 х [И] 
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на предходния семестър. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 
 

БИОХИМИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения 
Часове(седмично):  2 часа лекции и 1 час упражнения 
Брой кредити: 4,5 
Преподавател:  акад. Евгени Головински 
Катедра:  Химия, ПМФ, УК 2 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
Описание на дисциплината: Лекционният материал подробно разглежда източниците 
на замърсяване на околната среда с вредни токсични химични съединения. Подробно се 
разглеждат промишлените отрови, препаратите за нуждите на селското стопанство, 
токсичните газове, синтетичните миещи средства и други. Подробно се разглеждат 



биохимичните механизми на биотрансформациите, които претърпяват токсичните 
вещества в организма на човека и животните, растенията и микроорганизмите. 
 
Цел на дисциплината: 
Целта на програмата е осъществяване на обща широкопрофилна химическа подготовка 
на студентите в бакалавърската степен на специалността «Химия», запознаване 
студентите с най-важните биохимични превръщания на чуждите за организмите 
вещества, с биологичните последици от биотрансформациите.  
Методи на обучение: лекции, упражнения и семинари 
 
Предварителни условия: Познания по Органична химия 
 
Оценяване: Две контролни работи D1 и D2. Три текущи оценки от лабораторните 
упражнения – К1, К2 и К3. 
Окончателна оценка: 0,2 . (D1 + D2)/3 + 0,2 . (К1 + К2 + К3)/3 + 0,6(Изпит) 
 
Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба при секретарката на 
катедрата. 
 
 

ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения . 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции седмично, 1 часа упражнения / ЗС/ 
Брой кредити: 4,5 кредита 
Преподаватели: доц. д-р Митко Стоев,  доц. д-р Атанас Чапкънов 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус (УК2) 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 
химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
 

Лекционния курс се състои от неорганична и органична част и дискутира 
въпроси като: токсични вещества продукт на човешката активност, химия на 
стратосферата и озоновия слой, химия на въздуха и неговото замърсяване, киселинни 
дъждове, парников ефект и глобално затопляне на атмосферата, конвенционални и 
алтернативни горива и влиянието им върху околната среда, екологична енергия от 
възобновяеми енергийни източници, химия на природната вода, отпадъци и тяхното 
рециклиране, анализ на цикъла на живот на материалите продукти на човешката 
дейност; химия на почвите и утайките; предотвратяване замърсяването на въздуха, 
водите и почвите; „зелена химия”- устойчива химия спрямо околната среда. 
 
Цел на дисциплината: 
 

Целите на програмата по „Химия на околната среда” са:  



1. Придобиване на химически знания касаещи проблемите на околната среда от 
химична гледна точка в резултат на човешката активност върху въздуха, водите и 
почвите 

2. Придобиване на умения за анализиране състоянието на околната среда 
причинено от химично замърсяване и вземане на решение за неговото отстраняване.  

3. Развиване на умения и практични знания за работа с апаратура и литература,  
свързани с околната среда.  

 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
Съкращения: 
ЗС: зимен семестър 
 
 
 

ХИМИЯ НА ТВЪРДОТО ТЯЛО 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения . 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции седмично, 1 часа упражнения / ЗС/ 
Брой кредити: 4,5 кредита 
Преподаватели: доц. д-р Митко Стоев, ас. Елица Чорбаджийска 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус (УК2) 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 
химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
 
Лекционния курс разглежда въпроси като: цикъл на материалите, препаративни методи 
за получаване на твърди тела, директни реакции с твърди вещества, кристализация, 
синтез на твърдофазни материали чрез транспортни реакции в газова фаза, 
интеркалационни синтези, йонообменни синтези, физични и химични методи за 
получаване на тънки слоеве, нови форми на въглерода, молекулни метали, метал-
фталоцианидни полимери, органични и неорганични проводими полимери, политиазил 
иполиацетилен - батерии. 
Лабораторните упражнения са свързани с получаване на неорганични соли от водни и 
неводни разтвори, химични методи за получаване на тънки слоеве като химично 
отлагане в разтвори, пиролиза с горещ въздух и др. 
 
Цел на дисциплината: 
Целите на програмата по „Химия на твърдото тяло ” са:  
1. Получаване на широкопрофилна подготовка на студенти химици в областта на 

неорганичното материалознание чрез изучаване на избираемия курс „Химия на 
твърдото тяло” в бакалавърската степен. 

2. Усвояване на основните методи за получаване твърди тела и осмисляне 



зависимостта синтез – структура – свойство за получаване на съвременни 
материали. 

3. Ориентиране на химиците бакалаври към специализирани магистърски програми по 
материалознание. 

 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 
 
Наименование на дисциплината: Инструментални методи за анализ 
Семестър: VII семестър 
Вид на курса: лекции + лабораторни упражнения 
Часове ( седмично): /З.С/ЛС: 3 часа лекции + 1 час лабораторни упражнения /ЛС 
Брой кредити: 5 кредита 
Преподавател: доц. д-р Петко Божидаров Манджуков 
                            ас. Петранка Петрова Петрова 
Университет/факултет/катедра: ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, бул. „Иван 
Михайлов” 66, Природо-математически факултет, катедра „ Химия” 
e-mail: himia@swu.bg 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Незадължителна дисциплина от учебния 
план на специалност „ Педагогика на обучението по химия и физика” 
 
Описание на дисциплината: Разглеждат се основни етапи на анализа с използване на 
инструменталните методи; абсолютни и относителни методи; методи за калибриране и 
основни метрологични характеристики на инструменталните методи за анализ. 
Систематизирано се представят най-често използваните спектрални, електрохимични, 
термични, магнитохимични и радиохимични методи за анализ., 
 
Цел на дисциплината: Курсът има за цел да запознае студентите с основните 
принципи на най-често използваните инструментални методи за анализ на състава и 
структурата на различни обекти. Обсъждат се физическата основа, предимствата и 
ограниченията на разглежданите аналитични методи. Целта е студентите да придобият 
познанията, необходими за избор на метод и адекватно формулиране на аналитичната 
задача. 
 
Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 
 
Предварителни изисквания: Основни познания по обща химия, физикохимия, физика 
и математика. Завършен курс „Аналитична химия –  I част” 
 
Оценяване: Оценка за лабораторната работа Л, писмен тест Т; изпит И 
 
Окончателна оценка: = 0.2 х[ Л] + 0.5 х [Т ]+ 0.3 х [И] 
Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 



 
ЕЛЕКТРОХИМИЯ 

 
Семестър: 6 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, лаб. упр. 1 ч.  
Брой кредити: 5,0 кредита 
Преподавател: доц. Марио Митов  
Катедра: Химия, ПМФ, УК2  
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
Описание на дисциплината: 
Учебната програма по дисциплината ЕЛЕКТРОХИМИЯ включва лекции и лабораторни 
упражнения по теоретична електрохимия, разширени с примери, имащи практическа 
насоченост. Курсът разширява и задълбочава базисни знания по проблеми на 
електрохимията, въведени в задължителните курсове по “Обща и неорганична химия” – 
I част и “Физикохимия”. 
Лекционият материал е обособен в разделите: “Въведение в електрохимията”, 
“Основни понятия и функции в електрохимичната термодинамика“, “По-важни 
закономерности в електрохимичната кинетика” и “Важни за практиката електродни 
процеси”. За разлика от други курсове по електрохимия, предлаганият курс не включва 
въпроси, свързани с електролитна дисоциация и процеси на пренасяне в разтвори на 
електролити, тъй като тези въпроси се разглеждат обстойно в горепосочените курсове 
по “Обща и неорганична химия” – I част и “Физикохимия”. Лабораторните упражнения 
илюстрират и допълват лекционния материал, като дават на студентите възможност да 
се запознаят с основни електрохимични методи и апаратура за тяхното приложение.   
Цел на дисциплината: 
Целта на избираемия курс по “Електрохимия” е обучаемите студенти да придобият 
основни теоретични знания и практически умения в областта на електрохимията чрез 
използване на съвременни методи и средства на преподаване и активното им участие в 
процеса на обучение. Очакваните резултати от изпълнението на програмата са свързани 
с придобиване на знания и умения в областта на електрохимията, позволяващи по-
широкопрофилна реализация на обучаваните студенти. 
Методи на обучение: лекции, упражнения, разработване на курсова работа 
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините “Обща и 
неорганична химия” и “Физикохимия”. 
Оценяване: 
Три текущи оценки D1, D2, D3, свързани с провеждане на лабораторните упражнения и 
оформяне на опитните резултати;  
Две контролни работи К1и К2, свързани с учебното съдържание на лекционния курс 
(комбинирани тестове с около 10-12 задачи във всеки от тях); 
Курсов проект КР, насочен към творческо интерпретиране на проблем, свързан с 
учебното съдържание; 
Писмен изпит (Exam) (комбиниран тест с въпроси от цялото учебно съдържание). 
 

Окончателна оценка = 0,1 .(
3

321 DDD  ) + 0,2 .( 
2

21 KK  ) + 0,2 (КР)+ 0,5 (Exam) 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния резултат. 
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  



 
ХИМИЯ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения . 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции седмично, 1 часа упражнения / ЗС/ 
Брой кредити: 4,5 кредита 
Преподаватели: доц. д-р Митко Стоев 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус (УК2) 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 
химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
 
В лекционния материал се разглеждат проблеми като: Слънцето като възобновяем 
източник на енергия, свойства на светлината, полупроводници и фотоволтаичен ефект, 
методи за получаване на слънчеви елементи от силиций и галиев арсенид, тънкослойни 
слънчеви елементи на основа кадмиев сулфид и кадмиев телурид, химия на 
електропроводимите подложки, химични методи за получаване на съвременни 
слънчеви елементи и тяхното охарактеризиране с инструментални методи. 
Лекционният курс е създаден по програма SOCRATES на ЕС и част от лекциите се 
изнасят всяка година на английски език в Technological Educational Institute of Patras, 
Greece на лятна школа (http://solar-net.teipat.gr). 
 
Цел на дисциплината: 
 
Целите на програмата по Химия на слънчевите елементи са: 
1. Получаване на широкопрофилната подготовка на студенти химици бакалаври в 

областта на материали използувани за изготвяне на слънчеви елементи 
2. Придобиване на познания по химични методи за получаване на слънчеви 

елементи под формата на силициеви пластини и на тънкослойни химични 
елементи. 

3. Насоченост на химиците бакалаври към специализирани магистърски програми 
по материалознание на полупроводникови материали за слънчеви елементи 

 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
Съкращения: 
ЗС: зимен семестър 
 
 
 
 
 
 



ХИМИЧНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 
Семестър: 8 семестър 
Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения . 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 1 часа упражнения / ЛС/ 
Брой кредити: 4,0 кредита 
Преподаватели: доц. д-р Митко Стоев 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус (УК2) 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 
химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
 
В лекционния материал се разглеждат проблеми като: Възобновяеми енергийни 
източници – основни принципи; емисии от въглероден диоксид; материали за ВЕИ; 
възобновяеми материали и устойчиво развитие; слънчеви елементи – химизъм на 
получаване; термоакумулиращи материали – фазови преходи и приложение; биомаса – 
химизъм на усвояване; акумулиране на енергията от ВЕИ – електрохимични процеси в 
различни видове батерии; химични процеси при получаване на водород и неговото 
използване в различни видове горивни елементи. 
Лекционният курс е създаден по програма за сътрудничество с Държавен Университет 
Караганда, Казахстан и се изнася на английски и руски език в Азия. 
 
Цел на дисциплината: 
 
Целите на програмата по Химични аспекти на възобновяемите енергийни източници са: 
1. Получаване на широкопрофилната подготовка на студенти химици бакалаври в 

областта на химичните процеси свързани с материалите и възобновяемите 
енергийни системи използващи ВЕИ. 
2. Придобиване на познания по химични методи за получаване на материали за 

ВЕИ, а също за акумулиране на получената енергия. 
3. Насоченост на химиците бакалаври към специализирани магистърски програми 

по възобновяеми енергийни системи разглеждащи химичните аспекти на ВЕИ за 
получаване и акумулиране на енергия, а също и възобновяеми материали.  

 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Оценяване: писмен изпит 
Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
Съкращения: 
ЛС: летен семестър 
 
 
 
 
 
 



ВИСОКОМОЛЕКУЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ 
 
 
Семестър: VIII семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения 
Часове (седмично): 2ч. лекции, 3ч. упражнения 
Брой кредити: 4 
Преподавател: доц. д-р Милена Колева 
Катедра: Химия, ПМФ 
Статут на дисциплината: избираема дисциплина 
Описание на дисциплината: 
В курса по високомолекулни съединения се изучават съвременните схващания за 
строежа и структурата, конфигурацията и конформацията на високомолекулните 
съединения, свързана със стереоизомерията и гъвкавостта на макромолекулите. 
Изучават се също модерните методи за синтез, физичните и химични свойства, както и 
методите за определяне на молекулното тегло и физикохимичните свойства на 
полимерите и тяхното широко приложение в практиката. 
Цел на дисциплината: 
Целта на учебния процес е да даде на студентите основни знания за състава, 
структурата, различните свойства и съвременните методи за получаване, анализ и 
приложение на най-важните класове високомолекулни съединения. 
Методи на обучение: лекции, онагледени със схеми и фигури, лабораторни 
упражнения, периодични тестове. 
Предварителни условия: необходими са основни познания по физика, физикохимия, 
химия, математика 
Оценяване: писмен изпит 
 
 
 

КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ НА СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА 
МОЛЕКУЛИТЕ 

 
Семестър: 8-ти семестър. 
Вид на курса: лекции и семинари. 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 2 часа семинарни.  
Брой кредити: 4 кредита 
Преподаватели: доц. д-р Живко Велков 
Катедра: кат. “Химия”, ПМФ, Втори корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 
химия и физика”. 
 
Описание на дисциплината: 
Дисциплината запознава студентите със съвременните квантово-химични методи за 
моделиране на химичната структура и свойствата на органични и био-органични 
съединения, както и начини за приложението им при преподаване в средния курс. 
Студентите се научават да работят със специализрани софтуерни пакети за моделиране 
на органични съединения и реакции.  
 



Цел на дисциплината: 
 
Студентите да придобият знания за различни изчислителни методи и специализирани 
софтуерни пакети, уменията да оформят и представят пред аудитория собствените си 
научни резултати.  
 
Методи на обучение: лекции и семинари. 
Предварителни условия: необходими са основни познания по квантова механика, 
неорганична и органична химия. 
Желателни са знания за: основни физични модели. 
Оценяване: защита на курсов проект. 
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на седми семестър. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 

БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ 
 
Семестър: 8 семестър 
 
Вид на курса: лекции и упражнения 
 
Часове(седмично):  2 часа лекции и 1 час упражнения 
 
Брой кредити: 4 
 
Преподавател:  акад. Евгени Головински 
 
Катедра:  Химия, ПМФ, УК 2 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
 
Описание на дисциплината: Лекционният материал по по Биоорганична химия има за 
цел да даде основни сведения за проблемите и перспективите на тази съвременна 
наука.Курсът е свързан с този по биохимия и служи като въведение в биохимията. За 
разбирането на материала от курса по биоорганична химия са необходими занаията, 
които студентите са получили по органична химия. 
 
Методи на обучение: лекции, упражнения и семинари 
 
Предварителни условия: Познания по Органична химия 
 
Оценяване: Две контролни работи D1 и D2. Три текущи оценки от лабораторните 
упражнения – К1, К2 и К3. 
Окончателна оценка: 0,2 . (D1 + D2)/3 + 0,2 . (К1 + К2 + К3)/3 + 0,6(Изпит) 
 
Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба при секретарката на 
катедрата. 
 
 



СТЕРОИДИ 
 

 Семестър: VIII  семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения 
Часове (седмично): 2 часа лекции/ 1 часа упражнения и семинарни занятия/ЗС/ЛС 
Брой кредити: 5 кредита 
Преподаватели:  
асистент: гл. ас д-р Мая Чочкова 
Катедра: Химия, ПМФ, УК2, ул.»Тодор Александров» No 56 
 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема  
Описание на дисциплината: 

Стероидите са клас биологично активни тритерпенови алкохоли, които са 
широко разпространени в животинския и растителен свят. Те варират в зависимост от 
съчленяването на пръстените, различните функционални групи и степени на окисление 
в пръстените. Курсът по “СТЕРОИДИ” разглежда структурата, класификацията, 
методите за изолиране от природни източници, пречистване и доказване структурата на 
тези важни биологично активни съединения. Студентите ще се запознаят с 
фармакологичното им действие и приложение в медицината. Ще бъдат засегнати и най-
важни реакции и трансформации на стероидите.  
 
Цел на дисциплината: 

Курсът по “СТЕРОИДИ”е изграден на основата на знанията, придобити от 
студентите в курса по органична химия и биохимия. Курсът цели да систематизира и 
обобщи на съвременно ниво огромния материал по химия на основните класове 
стероидни  съединения, на връзката между методите за синтез и свойствата на различни 
циклични системи. Освен това в него се обръща внимание на необичайно широки 
области на приложение на стероидите в медицината.  
Методи на обучение: Лекции, лабораторни  упражнения; извънаудиторна работа. 
Предварителни условия: Необходими са основни знания по неорганична химия и 
физика, физика и органична химия. 
Оценяване: 1 текущ тест; изработване на лабораторни упражнения; писмен изпит 
Окончателна оценка: Текущ контрол, проведен от преподавателя – 10% 
           Мнение на асистента относно лабораторната работа-10% 
        Писмена оценка от изпита – 80%  
 
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър 
 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 
  Извънаудиторна заетост на студентите 
 
Подготовка за текущ контрол: 
консултации  - 10часа 
самостоятелна подготовка – по 6 часа за всеки текущ контрол, общо: 6 = 6 ч 
Общ брой часове за извънаудиторна заетост на студента – 110 часа 
 
       
 



ХИМИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
 
Семестър: 8 семестър  
Вид на курса: лекции и упражнения. 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 1 час упражнения / ЗС  
Брой кредити: 4 кредита  
Преподаватели: доц. д-р Иванка Станкова  
Катедра: катедра ‘‘Химия”, ПМФ, Втори корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, 
Благоевград.  
 
Статут на дисциплината в учебния план:  
Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 
химия и физика‘‘.  
 
Описание на дисциплината:  
 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на :  
*  принципи за създаване на нови лекарства основни;  
*  основните групи лекарствени средства;  
*  методи за тяхното получаване; 
*  зависимост структура/биологична активност.  

 
Цел на дисциплината:  
 

Студентите трябва да придобият знания са основните групи органични 
лекарствени средства. Предмет на курса са получаване на отделно избрани лекарствени 
препарати прилагани в съвременната медицинска практика, като особено внимание се 
отделя на механизма на тяхното действие и на връзката химична структура-лекарствено 
действие, както и на принципите на създаване на нови лекарства. 
 
Методи на обучение: лекции и упражнения.  
Предварителни условия: Необходими са основни познания по: органична химия, 
биохимия, високомолекулни съединения, компютърна симулация на строежа и 
свойствата на молекулите. 
Желателни са знания за: биологично активни вещества.  
Оценяване: писмен изпит  
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 

ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ 
 

Наименование на дисциплината: Органичен анализ 
Семестър: VII семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения 
Часове седмично: 2 ч. лекции; 1 ч. упражнения 
Брой кредити: 5 кредита 
Преподаватели: Доц. д-р Атанас Чапкънов 
Катедра: Химия, Природо-математически факултет,  е-mail: himiа@swu.bg 



 
Статут на дисциплината в учебния план: избираема дисциплина от учебния план на 
специалност „Химия”. 
 
Описание на дисциплината:  

Учебната програма по дисциплината Органичен анализ включва лекции и 
лабораторни упражнения, засягащи основните методи за охарактеризиране и 
идентифициране на органичните съединения. Включени са методи описващи както 
физичните така и химичните свойства на изучаваните органични съединения в 
съчетание със съвременни инструментални методи и подходи. 
 
Цел на дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите знания и умения относно методите и 
подходите за разделяне и идентифициране на различни органични съединения и 
правилна интерпретация на получените резултати. 
 
Методи на обучение: Лекции и упражнения. Лекциите са илюстрирани с различни 
примери свързани с анализ на по-прости и сложни съединения. Освен това се използват 
мултимедийни системи и компютри (РС). 
Предварителни условия: Необходими са основни знания по органична химия и 
инструментални методи. 
Записване за курса: Подава се молба от студента преди края на предходния семестър. 
 
Оценяване:  
От две контролни работи (K1, K2 ) и комбиниран писмен и устен изпит 
Окончателна оценка = 0.3 ( K1 +K2)/2   + 0.7 И 
Записване за изпит: След съгласуване с преподавателя и учебен отдел. 
 
 
 

БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА КАТО ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 
 
Семестър: 8 семестър  
Вид на курса: лекции и упражнения. 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 1 час упражнения / ЗС  
Брой кредити: 5 кредита  
Преподаватели: доц. д-р Иванка Станкова  
Катедра: катедра ‘‘Химия”, ПМФ, Втори корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, 
Благоевград.  
 
Статут на дисциплината в учебния план:  
Избираема дисциплина от учебния план на специалност ““Педагогика на обучението по 
химия и физика‘‘.  
 
Описание на дисциплината:  
 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на:  
*  хранителни добавки разрешени за употреба в хранително-вкусовата 

промишленост; 
* храните като енергоносители;  



*  витамини и минерали;  
* аминокиселини, антиоксиданти. 

 
Цел на дисциплината:  
 

Курсът има за цел да запознае студентите с използване на вещества, които са 
нужни за балансирано и здравословно хранене. Студентите ще придобият съвременен и 
обективен поглед върху някои функции на биологично активните вещества:  

- нуждите от витамини и минерали за организма; 
- повишават работоспособността и спомагат за адаптация към околната среда; 
- обезпечават растежа и развитието на децата. 

 
Методи на обучение: лекции и упражнения.  
Предварителни условия: Необходими са основни познания по: органична химия, 
биохимия, високомолекулни съединения. 
Желателни са знания за: биоорганична химия.   
Оценяване: писмен изпит  
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 
 
 

ФОТОХИМИЯ НА ОРГАНИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ 
 

Наименование на дисциплината: Фотохимия на органичните съединения 
Семестър: VII семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения 
Часове седмично: 2 ч. лекции; 1 ч. упражнения 
Брой кредити: 5 кредита 
Преподаватели: Доц. д-р Атанас Чапкънов 
Катедра: Химия, Природо-Математически факултет,  е-mail: himiа@swu.bg 
 
Статут на дисциплината в учебния план: избираема дисциплина от учебния план на 
специалност „Химия” 
Описание на дисциплината:  
Учебната програма по дисциплината Фотохимия на органичните съединения включва 
лекции и упражнения (или семинари), отнасящи се до някои от основните положения 
на теорията на фото възбудените органични молекули и свързаните с това реакционна 
способност и начини за релаксация. Разгледани са различни по своя характер и природа 
фотохимични реакции на различни класове органични съединения, както и 
практическата възможност за изследване и приложение в практиката.   
 
Цел на дисциплината:  
Целта на курса е студентите да придобият определени знания и представи относно 
фотохимичните процеси протичащи при основни класове органични съединения както 
и възможностите за правилна интерпретация на получените резултати и свързаната с 
това практическа реализация.. 
 



Методи на обучение: Лекции и упражнения. Лекциите са илюстрирани с различни 
примери свързани илюстриращи електронно-възбудени молекули и фотохимични 
реакции. Използват се  мултимедийни РС системи и компютри 
Предварителни условия: Необходими са основни знания по органична химия, 
физикохимия и строеж на веществото. 
Записване за курса: Подава се молба от студента преди края на предходния семестър. 
 
Оценяване:  
Две контролни работи(K1, K2 ) и писмен и устен изпит 
Окончателна оценка = 0.3 ( K1 +K2)/2   + 0.7 И 
Записване за изпит: След съгласуване с преподавателя и учебен отдел. 

 
 
 
 

ФИЗИКА НА КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ 
 

Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения  
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции, 1 ч. лаб. упр. 
Брой кредити: 4 кредита 
Преподаватели: Доц. д-р Димитрина Керина, гл. ас. д-р Иво Ангелов 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66  
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
Описание на дисциплината: 

Дисциплината Физика на кондензираната материя е с общ хорариум 45 часа, от 
които 30 часа лекции и 15 часа лабораторни упражнения и 75 часа извънаудиторна 
заетост. Лекционният материал е разпределен в следните раздели: Структура на 
кристалите, Геометрични свойства на кристалната решетка, Еластични свойства на 
кондензираната материя, магнитни свойства на кондензираната материя, диелектрични 
свойства на кондензираната материя, макроскопична поляризация на твърди тела и 
оптични свойства на кондензираната материя. 

 
Цел на дисциплината: 

Да даде основни знания на студентите в областта на физиката на кондензираното 
състояние, проблемите на природата на химичните връзки в кондензираното състояние, 
структурата на твърдите тела, течностите, аморфните вещества и квазикристалите; 
еластичните, диелектричните, магнитните и оптични свойства на кондензираната 
материя. 
Методи на обучение: Лекциите се провеждат в последователност, посочена в учебния 
план на специалност Педагогика на обучението по химия и физика. Лекционният 
материал е разработен на Power point и се представя с видео - проектор. Практическите 
упражнения се провеждат в специализирана лаборатория по Физика на кондензираната 
материя на катедра Физика, ПМФ 
Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините: Обща 
физика, теоретична физика. 
Оценяване: 

Писменият изпит се провежда на предварително уточнена дата от лектора на 
дисциплината и студентите. Студентите решават тест, в който се включват въпроси от 



темите, разглеждани през семестъра. Окончателната оценка (ОО) се формира само при 
условие, че студентът е получил оценка от писмения изпит (ПИ) и текущ контрол (ТК) 
поне Среден 3.00 като се изчислява по следната формула : ТКПИOO .3,0.7,0  и се 
закръгля към цяло число.  

Всички писмени работи – протоколи, курсови работи, материали от изпита и 
други се съхраняват в предвидения от Правилника за образователната дейност срок. 
 
Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
Съкращения: ЗС: зимен семестър 

 
 
 
 

ОБЩА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
Семестър: 7 семестър 
 
Вид на курса: лекции, упражнения 
 
Часове(седмично):  2 часа лекции и 1 час упражнения седмично 
 
Брой кредити: 4 
 
Преподавател: гл. ас. д-р И. Ангелов  
 
Катедра: Физика, Природо-математически факултет, УК 1  
 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
 
Описание на дисциплината: Дисциплината “Обща електротехника” има за задача да 
даде основните принципи за получаване, пренасяне и използване на електричната 
енергия. Наред с кратка теория на електричните вериги се дават сведения за 
принципното действие и конструкцията на съвременните електрически машини за 
постоянен и променлив ток. 
При преподаване на учебния материал за база служат знанията по Електричество и 
магнетизъм. Дисциплината има приложен характер и е фундамент при реализацията на 
физиците в промишлени и научно-изследователски лаборатории... 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
-Загуби при пренасяне на електрическа енергия. Анализ на загубите в проста 
електрична верига. Примерна схема за пренасяне на електрическа енергия. 
- Източници на напрежение и ток. 
-Параметри на идеални пасивни елементи – съпротивление, индуктивност, капацитет. 
Параметри на реални пасивни елементи.  
-Първи закон на Кирхоф – алгебрична и векторна форма. 
-Втори закон на Кирхоф. 
-Обобщен закон на Ом. 
- Синусоидални режими в линейни електрически вериги. 



-Изобразяване на синусоидални напрежения и токове чрез вектори и комплексни числа. 
-Синусоидални режими в идеални пасивни елементи:резистор, индуктивност, 
капацитет, последователно свързани съпротивление, индуктивност и капацитет; 
построяване на векторни диаграми. 
-Мощност при синусоидални режими. Единици. 
-Трифазни вериги – симетричен и несиметричен режим. Величини. Връзка между 
величините при свързване звезда и триъгълник. 
-Мощност при трифазен ток с линейни и фазови величини. Свързване на 
консуматорите към трифазна мрежа. 
-Електрически машини за постоянен ток. 
-Асинхронни електродвигатели.  
- Дистанционно управление на електродвигатели. 

 
Методи на обучение: Лекции, упражнения, семинари 
 
Предварителни условия: Познания по дисциплината «Електричество и магнетизъм». 
Оценяване:   Семестриалната оценка се формира от оценката получена на изпита в 
края на семестъра, като се има предвид и текущата оценка получена на лабораторните 
упражнения. 
 
 
     

БИОФИЗИКА 
 
Семестър: 7 семестър 
 
Вид на курса: лекции, упражнения 
 
Часове(седмично):  2 часа лекции и 1 час упражнения седмично 
 
Брой кредити: 4 
 
Преподавател: доц. д-р инж. Пламен Граматиков 
 
Катедра: Физика, Природо-математически факултет, УК 1  
 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
 
Описание на дисциплината: Дисциплината се базира на предхождащите я 
задължителни и избираеми дисциплини "Обща физика", "Физика на околната среда", 
"Атомна и ядрена физика" и “Биофизика”. Програмата на изборната дисциплина 
включва основни знания за най-важните физически явления в биологическите системи 
на молекулно, клетъчно и организмово ниво, а също така дава понятия за някои важни 
биофизични методи. Акцентира се върху структурата, свойствата и ролята на водата за 
функционирането на биологичните системи, а също така и върху структурата на най-
важните биоорганични съединения. 
 

Цел на дисциплината:  



Целта е да запознае студентите, в рамките на тяхната базова широкопрофилна 
подготовка, с основните физични проблеми, подходи и методи при изучаване 
самоорганизацията на материята.  

 
Методи на обучение: Лекции, упражнения, семинари 
 
Предварителни условия: Познания по Обща физика, Физика на околната среда, 
Атомна и ядрена физика 
 
Оценяване:   Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне 
на окончателната оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите 
(семинарни и лабораторни упражнения) и самостоятелна работа на студентите 
(разработвани курсови задачи). 
 
     
Записване за изпит: Подаване на молба при секретаря на катедрата. 

 
 
 
 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 
 

Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, лаб. упр. 2 ч.  
Брой кредити: 4 кредита 
Преподаватели: ст.пр. Любомир Диреков 
Катедра: Физика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66 
Статут на дисциплината в учебния план: Факултативна 
Описание на дисциплината: 

По тази учебна дисциплина студентите изучават основните видове стихийни 
бедствия като земетресения, пожари, наводнения, урагани,снежни лавини и виелици и 
други. Защита на хората от тези видове стихийни бедстия. Оказване на 
първа/долекарска помощ/ на пострадали хора при наличие на интензивни 
кръвотечения, възстоновяване на дишането и кръвообращението,  оказване на 
долекарска помощ при изгаряния, удавяне, измръзван. Обеззаразяване на хората от 
радиоактивни вещества, начините и средствата за обеззаразяване на хранителните 
продукти и водата. 
Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 
o Прилагат ефективни средства за защита при стихийни бедствия. 
o Оказване на долекарска помощ на пострадали хора. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения, визуални средства. 
Предварителни условия: Обща подготовка по биология и география. 
Оценяване: 

 курсова работа- 50% от оценката 
 писмен изпит-тест 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния резултат. 



Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 
 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОКОСМИЧНАТА И 
ПРИРОДНА СРЕДА 

 
Семестър: 8 семестър 
 
Вид на курса: лекции, упражнения 
 
Часове(седмично):  1 час лекции и 1 час упражнения седмично 
 
Брой кредити: 4 
 
Преподавател: чл – кор дфн  Йордан Стаменов 
 
Катедра: Физика, Природо-математически факултет, УК 1  
 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
 
Описание на дисциплината: Дисциплината. Аерокосмичната и природна среда са 
неразримно свързани вследствие на непрекъснатите слънчево – земни въздействия. 
Слънцето като основен източник на енергия оказва сериозно влияние върху: лито, 
магнито, атмо, хидро и биосферата на планетата Земя, чиято съдба се определя, както 
от протичащите глобални процеси на изменение, така и от възможните и инцидентни 
взаимодействия с други, но малки небесни тела. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
-Слънчева система. Планети и малки небесни тела. Слънце и процесите свързани с 
него. Земя. Основни методи на изследването им. 
-Земя. Лито-, магнито-, атмо-, хидро- и биосфера. Основни характеристики. Екосистеми 
и  методи за изследване.  
-Космичен фон и магнитосфера. Вариации. Корелации и методи за изследването им.  
-Основни прибори за изследване на аерокосмичната среда. Телескопи, монитори, 
спътникови детектори. Основни параметри на аерокосмичната среда.  
-Метеорологични параметри и основни методи в измерването им. 
-Аерозоли. Физични характеристики. Атмосферен пренос. Методи на измерването.  
-Атмосферен пренос на тежки и токсични метали. 
-Атмосферен пренос на химични замърсители. Методи на измерване. 
-Озон, радон, CO2 и тяхната роля в атмосферата. 
-Космичен фон и метеорологични ефекти. 
-Космичен фон, атмосфера и биосфера. 
-Околна среда. Подходи в изследването. Параметри. Банки данни. Контрол и 
управление. 
-Радиоекология и околна среда. Миграция на радионуклиди. Инженерни бариери. 
Управление. 

 
Методи на обучение: Лекции, упражнения, семинари 



 
Предварителни условия: Познания по Обща физика, Физика на околната среда, 
Атомна и ядрена физика 
 
Оценяване:   Cеместриален изпит, състоящ се от писмено развиване от студентите на 
два въпроса от конспекта и събеседване с изпитващия. 
За текущ контрол през време на семестъра се оценяват две домашни работи и две 
контролни работи. До изпит се допускат студенти със средно аритметична оценка от 
текущия контрол по-голяма от 3. Основна тежест при формиране на семестриалната 
оценка има оценката от семестриалният изпит.  
     
Записване за изпит: Подаване на молба при секретаря на катедрата 
 
 
 
 

КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА 
 
 
ECTS кредити: 4      Седмичен хорариум: 1 лек.+1 лаб  
Форма на оценяване: изпит      Статут на дисциплината: избираема. 
Семестър: VІII 
 
Методическо ръководство: 
Катедра «Физика» 
Природо-математически факултет 
Лектори: 
проф. дфн Любомир Павлов 
 
Анотация: 
Целта на курса е да запознае студентите с физическите принципи на действие на 
лазерите, с видовете лазери и тяхното приложение. Разгледани са режимите на работа 
на кохерентните светлинни източници. Представени са изходните характеристики на 
лазерите, основните типове модулатори и отклонители, нелинейните явления в 
оптичния диапазон.. В дисциплината се акцентира на методите за измерване 
параметрите на лазерно лъчение, като са дадени най-важните приложения в лазерните 
технологии за обработка на материалите, в спектроскопията, в квантовата и 
статистическа оптика.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Основи на теорията и физически принципи на действието на квантовите генератори и 
усилватели. Оптически резонатори. Лазери с твърдо активно вещество. Газови лазери и 
лазери с метални пари. Полупроводникови лазери. Течни лазери. Нелинейни явления в 
оптичния диапазон. Модулация и отклонение на светлинни снопове. Методи за 
измерване на характеристиките и параметрите на лазерно лъчение. Приложение на 
лазерите. 
 
 
 
 
 



СТАТИСТИЧЕСКА ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
 
Семестър: 8 семестър 
Вид на курса: лекции и упражнения . 
Часове (седмично) : 1 часа лекции седмично, 1 часа семинарни  
Брой кредити: 4  кредита 
Преподавател: проф. Тодор Тодоров  
Катедра: кат. “Математика”, ПМФ, Първи корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, 
Благоевград. 
 
Статут на дисциплината в учебния план:  Избираема 
 
Описание на дисциплината: Дисциплината завършва цикъла от основните курсове по 
теоретична физика (Теоретична механика, Електродинамика, Квантова механика и 
Статистическа физика и термодинамика). Основните принципи на построяване на курса 
са в съответствие със съвременните възгледи на изложение на теоретичната физика 
на големите системи с вероятностно-статистически характер на поведение (при 
тясна свързаност по  разнообразни начини помежду си и с конкретните приложения).  В 
методологично отношение термодинамиката и статистическата физика се отличават от 
изучаваните преди него дялове на теоретичната физика, една от целите на курса е да се 
изгради у студентите нова представа за теоретични разглеждания, в които преобладават 
не полевите представи и времевата детерминистичност, а изграждане и използване на 
модели, в които се отчитат най-съществените страни на действителните обекти. 
Едновременно с изложението на основните положения се въвеждат и най-широко 
използваните методи за получаване на приложни резултати за конкретни системи, 
например термодинамични потенциали, пресмятане на статистически суми, числа на 
запълване и др.   
           Курсът дава на студентите основни знания по главни теми на статистическата 
физика и термодинамика и тяхното приложение,  необходими за обучението  и  
работата на студентите от физико-математическите специалности – и особено 
бъдещите учители - по принципните положения и идеи на статистическата физика и 
термодинамиката/СФТД/, на различните подходи (статистическия и 
феноменологичния), на определенията, на установяването на статистико-
вероятностните разпределения за различните системи при различни условия, на 
основните формули и приложения на функциите, с изработване на умения и навици за 
решение на съответните приложни задачи.    Обучението по учебната дисциплина 
включва изучаване на  известни, установени навсякъде в учебната практика теми и 
задачи по дисциплината –такива като:  

 основни елементи от вероятностно-статистическите разпределения, използвани в 
статфизиката, както и основни сведения от теоретичната и квантовата 
механика,  

   основни елементи от вероятностно-статистическите разпределения, използвани 
в статфизиката, както и основни сведения от теоретичната и квантовата 
механика, понятие и приложения на микро- и макросъстояния на различни 
системи, фазов ансамбъл, теорема на Лиувил, микроканонично, канонично и 
голяма канонично разпределение, зависимост на функцията на разпределение 
от енергията, основни принципи на статистическата термодинамика 

 основни термодинамични потенциали, теория на класическата и квантова 
топлоемност, статистическо описани на идеален и слабонеидеален газ, връзка 
между термодиначиката и статистическата физика, квантови разпределения, 



 основни въпроси от квантовата статистика, хапактерни ферми- и бозе системи и 
поведението им при ниски температури 

 фазови преходи и равновесие, флуктуации, брауново свежение, кинетика и пр. 
Цел на дисциплината: . Целта на курса е да запознае студентите с основните въпроси 
на теорията на системите, изградени от огромен брой частици, каквито са например 
различните агрегатни състояния на кондензираната материя – твърди тела, течности и 
газове, а също фотонен газ, трептения на кристалната решетка, магнитни структури и 
т.н.  Курсът цели  свързването и разбирането на специфичния вероятностно-
статистически метод и описание на физическите състояния и процеси от различен тип и 
пр, обезпечаването у студентите на необходими знания  по този обширен раздел на 
съвременната теоретична физика, задължителни  за университеското образование по 
физикоматематическите науки. Основните ЗАДАЧИ на курса са свързани преди всичко 
с усвояването на принципните положения и идеи на статистическата физика и 
термодинамиката/СФТД/, на различните подходи (статистическия и 
феноменологичния), на определенията, на установяването на статистико-
вероятностните разпределения за различните системи при различни условия, на 
основните формули и приложения на функциите, с изработване на умения и навици за 
решение на съответните приложни задачи. 
Студентите трябва да придобият основни знания в областта на Статистическата физика 
и термодинамиката, да решават задачи в съответните раздели и направления и тяхното 
приложение, както и представа за съвременни РС–модели и софтуерни продукти за 
обучение в тези насоки. Курсът е много важен за съвременнията специалист по физика 
- и от методологическа и философска гледна точка, както и от гледна точка на 
изключително широкото приложение в различни области на физиката. 

 
Методи на обучение: лекции и упражнения. 
Предварителни условия: Курсът изисква предварителното изучаване на курсовете по  
Аналитичната геометрия и Линейната алгебра, на Математическия анализ, на Теориа на 
вероятностите и математическата статистика, на Обикновените и Частните 
диференциални уравнеия, на другите важни раздели на Математическите методи на 
физиката, на сведенията от всички курсове по обща физика, и естествено на 
предшестващите други курсове по теоретична физика – Теоретична механика, 
Електродинамика, Квантова механика.  
 
Желателни са знания за: работа с основни РС–софтуерни пакети, приложения на 
предидущите математически знания в задачите областите на специалностите. 
Оценяване: писмен изпит. 
Записване за обучение по дисциплината: Подаване на молба при секретаря на 
катедрата 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ НА ФИЗИКАТА 
 
Семестър: VІІІ 
Вид на курса: лекции, семинарни упражнения 
Часове (седмично): /ЛС/:  1 час лекции, 1 час семинарни упражнения  
Брой кредити: 4 
Преподавател: доц. д-р Радост Василева 



Катедра: Физика, ПМФ, УК 1, ул. „Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588 557  
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 
специалност „Педагогика на обучението по химия и физика” 
Описание на дисциплината: Дисциплината включва раздели по частни 
диференциални уравнения (ЧДУ) от първи ред (линейни хомогенни и линейни 
нехомогенни ЧДУ от първи ред с n на брой независими променливи) и линейни частни 
диференциални уравнения от втори ред, известни още като уравнения на 
математическата физика. Дават се примери за практическото приложение на 
изучавания математически апарат. Разглеждат се уравнението на Хамилтон – Якоби, 
вълновото уравнение, уравнението на топлопроводността, уравненията на Лаплас и 
Поасон. Специално внимание се отделя на началните и граничните условия, при които 
тези уравнения се решават, като се разкрива техният физичен смисъл. 
Цел на дисциплината: Целта на изучаваната тематика е студентите да повишат 
математическата си култура, като се запознаят с някои аспекти от теорията на частните 
диференциални уравнения. Акцентира се върху физичния смисъл на основни 
математически понятия и методите за решаване на различни видове частни 
диференциални уравнения, с цел да се изяснят възможностите за практическо 
приложение на изучавания материал.  
Методи на обучение: лекции, семинарни занятия, консултации, домашни работи, 
контролни проверки 
Предварителни условия: базисни знания върху изучените математически курсове 
Оценяване: текущ контрол и писмен  изпит  върху семинарните упражнения и 
лекционния материал (решаване на задачи и развиване на теоретични въпроси). 
Записване за обучение по дисциплината: по желание 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ХИМИЯТА 
 
Семестър: 6  семестър 
Вид на курса: лекции/ упражнения 
Часове(седмично):  2 часа лекции + 1 час упражнения седмично/ ЛС 
Брой кредити:3 кредита 
Преподавател:  доц. д-р Стефан Манев 
Катедра: Химия, Природо-математически факултет, ЮЗУ ”Неофит Рилски” – 
Благоевград, Телефон 073 / 831825 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност „Педагогика на обучението по 
хиия и физика” 
Описание на дисциплината: 

В курса  “Основни понятия в химията” се разглеждат основните представи и 
понятия в химията във връзка с въвеждането и изучаването им в предметите  Човекът и 
природата и Химия и опазване на околната среда. в средното училище. Обръща се 
внимание на научновярното съдържание на понятията и неточностите, които 
съпътстват тяхното въвеждане в училище. Понятията се въвеждат последователно 
съобразено с учебните програми и Държавните образователни изисквания.  
Цел на дисциплината: 

Целта на курса е студентите да придобият практически знания и умения при 
въвеждането на основните понятия по Химия и опазване на околната среда и Човекът и 
природата в училищните курсове. Важен елемент от обучението е студентите да могат 



сами  да продължават усвояването на нови понятия и въвеждането им при промяна на 
учебното съдържание и учебни програми. 
Методи на обучение: лекции и практически  упражнения. 
Предварителни условия: Добро познаване на  училищния курс по химия и курсовете 
по Неорганична химия, аналитична химия и физикохимия. 
Оценяване: Писмен изпит. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 

МЕТОДИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ЗАДАЧИ 
 
Семестър: 6  семестър 
Вид на курса: лекции/ упражнения 
Часове(седмично):  2 часа лекции + 1 час упражнения седмично/ ЛС 
Брой кредити: 3 кредита 
Преподавател:  доц. д-р Стефан Манев 
Катедра:  Химия, Природо-математически факултет, ЮЗУ”Неофит Рилски” – 
Благоевград, Телефон 073 / 831825 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност „Педагогика на обучението по 
хиия и физика” 
Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва разглеждане на изчислителните 
задачи, използвани в обучението по Химия и опазване на околната среда в средното 
училище. Изучават се основните величини и закономерности използвани в 
изчисленията. Разгледани се различните типове задачи, различните подходи за 
решаването им, както и използването им в учебния процес. Направен е преглед на по-
сложни задачи, използвани в ученическите олимпиади. 
Цел на дисциплината: 

Целта на курса е да се подготвят студентите за използвана на практика 
изчислителните задачи при обучението по химия и опазване на околната среда и 
реализиране на съвременен учебен процес. Разгледани са възможностите за използване 
на задачите при затвърдяване на знанията по химия, за създаването на междупредметни 
връзки, при контрола, самоконтрола и оценката на учениците. По този начин с този 
курс ще се повиши качеството на подготовката на учителите по химия. 
Методи на обучение: лекции и практическа реализация на изучаваните теми  върху 
конкретни примери. 
Предварителни условия: Добро познаване на  училищния курс по химия и курсовете 
по Неорганична химия, аналитична химия и физикохимия. 
Оценяване: Разработване и защитаване на проект на разработка на задача, отговаряща 
на определени условия. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 

КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции, 1 ч. лаб. упр.  
Брой кредити: 4 кредита 



Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
Описание на дисциплината:  

Курсът е надстроечен за бъдещите учители и позволява придобиване на 
компетентности за провеждане на обективен контрол на учебните постижения на 
учениците в съответствие с учебните програми за задължителна и профилирана 
подготовка.  
Цел на дисциплината:  

Курсът има за цел да подготви студентите за провеждане на системен и 
обективен контрол в обучението по химия и опазване на околната среда. Те трябва да 
придобият теоретична и практическа подготовка за подбор, прилагане и анализ на 
система от съвременни методи, форми и средства за контрол и самоконтрол, оценяване 
и самооценяване учебните постижения на учениците. Да подготвят набор от задачи за 
писмен контрол, да анализират резултатите и преценяват качествата им. Да прилагат 
подходящи скали за оценяване на постиженията. Да познават изискванията на 
нормативните документи, свързани с контрола и оценяването в обучението. 
Методи на обучение: лекции, дискусии, интерактивни методи 
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания по психология, 
дидактика и методика на обучението по химия, както и да познават учебното 
съдържание на училищния курс по химия и опазване на околната среда 6-12 клас.  
Оценяване: Студентът трябва да изпълни две контролни работи K1 и K2 (курсов 
проект) и да положи писмен изпит (Exam). 

Окончателна оценка = 0,2.К1 + 0,5.К2 + 0,3 (Exam)  (При средни оценки различни от 
слаб) 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на предходния семестър 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 

           
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ 

 
Семестър: 7  семестър 
Вид на курса: лекции/ упражнения 
Часове(седмично):  2 часа лекции + 1 час упражнения седмично/ ЛС 
Брой кредити: 4 кредита 
Преподавател:  доц. д-р Стефан Манев 
Катедра:  Химия, Природо-математически факултет, ЮЗУ”Неофит Рилски” – 
Благоевград, Телефон 073 / 831825 
Статут на дисциплината в учебния план: 
Избираема дисциплина от учебния план на специалност „Педагогика на обучението по 
хиия и физика” 
Описание на дисциплината: 

В курса  “Съвременни методи в обучението по природни науки” се разглеждат 
съвременните методи за обучение, свързани с устойчивото развитие и усвояване на 
ключови компетентности.. Разглеждат се особеностите на различните методи и 
приложението им в обучението по химия и опазване на околната среда и физика и 
астрономия в средното училище.  
Цел на дисциплината: 

Целта на курса е студентите да придобият практически знания и умения  в 



областта на съвременните методи за обучение и да могат да ги използват активно в 
учебния процес в гимназиалния курс. По този начин бъдещите учители ще подготвят 
успешно учениците за бъдещото им реализиране. .Важен елемент от обучението е 
студентите да могат сами  да продължават усвояването бъдещи нови методи на 
обучение и да ги прилагат успешно. 
Методи на обучение: лекции и практическа реализация на изучаваните теми  върху 
конкретни примери. 
Предварителни условия: Добро познаване на  училищния курс по химия и курсовете 
по Неорганична химия, аналитична химия и физикохимия. 
Оценяване: Разработване и защитаване на проект на тематична разработка на урок с 
използване на съвремени методи на обучение. 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 
 

МОДЕЛИРАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ 
 
Семестър: 7 семестър 
Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции, 1 ч. лаб. упр.  
Брой кредити: 4 кредита 
Преподаватели: доц. д-р. Величка Димитрова 
Катедра: Химия, УК-2, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” 66, тел. 073 83 18 25 
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
Описание на дисциплината:  

Курсът е надстроечен за бъдещите учители и позволява придобиване на 
компетентности за подготовка и използване на различни модели в училищния курс по 
химия в съответствие с учебните програми за задължителна и профилирана подготовка.  
Цел на дисциплината:  
 Да подготви студента за прилагане на моделиране в обучението в следните 
аспекти: моделиране на дейности на ученика при прилагане на различни подходи за 
решаване на проблеми и работа по проекти; „създаване” и изследване на модели, 
приложими в учебния процес по химия; моделиране и компютърни програми. 
Методи на обучение: лекции, дискусии, интерактивни методи 
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания по дидактика и 
методика на обучението по химия, както и да познават учебното съдържание на 
училищния курс по химия и опазване на околната среда 6-12 клас.  
Оценяване: Студентът трябва да изпълни две контролни работи K1 и K2 (курсов 
проект) и да положи писмен изпит (Exam). 

Окончателна оценка = 0,2.К1 + 0,5.К2 + 0,3 (Exam)  (При средни оценки различни от 
слаб) 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на предходния семестър 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  
 
 
 
 
 

           



МЕТОДИКА НА ИЗБИРАЕМАТА ПОДГОТОВКА ПО ФИЗИКА  
 

Семестър: VІІІ 
Вид на курса: лекции 
Часове (седмично): /ЛС/:  2 часа лекции  
Брой кредити: 4 
Преподавател: доц. д-р Радост Василева 
Катедра: Физика, ПМФ, УК 1, ул. „Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588 557  
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 
специалност „Педагогика на обучението по химия и физика” 
Описание на дисциплината: Акцентите в съдържанието на дисциплината са свързани 
със следните теми: цели и основни задачи на избираемата подготовка по физика; 
характеристика на учебното съдържание; структура на ИП; особености на познавателна 
дейност на учениците в ЗИП и СИП по физика; характеристика самостоятелна работа 
на учениците; дидактически принципи за построяване на система от самостоятелни 
работи; методически подходи за ръководство на самостоятелната познавателна дейност; 
методически подходи за изграждане на обобщени познавателни умения у учениците; 
учебният експеримент по физика в ЗИП и СИП; дидактически основи на организацията 
на обучението; анализиране на възможностите за избираема подготовка по физика в 
средното училище; проблеми при разработването на учебни програми за ЗИП и СИП; 
реализация на вътрешнопредметни и междупредметни връзки в обучението. 
Цел на дисциплината: Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на 
учебното съдържание и методиката на преподаване на избираемата подготовка (ИП) по 
физика в средното училище в нейните две разновидности: задължително избираема 
(ЗИП) и свободно избираема (СИП). От методическа гледна точка се разглеждат 
различни подходи, насочени към: а) задълбочаване и систематизиране на знанията на 
учениците, получени в часовете за общозадължителна подготовка; б) разширяване на 
знанията в някои области на съвременната физика, които имат решаващо значение за 
развитието на редица стратегически направления на научно-техническия прогрес; в) 
представяне на някои основни проблеми от предния фронт на съвременната физика. 
Методиката на обучение е съобразена с възрастовите особености на учащите се и 
отчита техния задълбочен и траен интерес в разглежданата научна област. Особено 
внимание се отделя на вътрешнопредметните и междупредметните връзки. 
Методи на обучение: лекции, консултации, домашни задания. 
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания от курсовете 
по психология, педагогика и обща физика. 
Оценяване текущ контрол и писмен изпит върху лекционния материал. 
Записване за обучение по дисциплината: по желание 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА (МОДУЛ 
ФИЗИКА) 

 
Семестър: VІІІ 
Вид на курса: лекции 
Часове (седмично): /ЛС/:  2 часа лекции 
Брой кредити: 4 
Преподавател: доц. д-р Радост Василева 
Катедра: Физика, ПМФ, УК 1, ул. „Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588 557  



Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 
специалност „Педагогика на обучението по химия и физика” 
Описание на дисциплината: Движение на небесните тела в Слънчевата система. 
Космически изследвания. Звезди и съзвездия. Тела и вещества. Температура и топлина. 
Преходи между агрегатните състояния на телата и веществата. Движение на телата. 
Видове сили. Действие на силите. Сили и налягане. Електрични сили. Електричен ток. 
Магнитни сили. 
Цел на дисциплината: Предложената учебна програма дава знания на студентите за 
учебното съдържание и методиката на преподаване на учебния предмет „Човекът и 
природата", включен в прогимназиалния етап ( V, VI клас ) на основната образователна 
степен. По своята същност той представлява интеграция на физични, химични и 
биологични знания. Акцентът е поставен върху първата част, наречена „Физични 
явления". От методическа гледна точка се разглеждат различни подходи за формиране у 
учениците на базисни знания за обекти, процеси и явления в неживата и живата 
природа, в тяхното единство и многообразие. Те са съобразени с възрастовите 
особености на учащите се и са насочени към разпознаване, описване и сравняване на 
различните обекти, явления и процеси, както и към разкриване на зависимости между 
тях предимно на качествено ниво. Специално внимание е отделено на 
междупредметните връзки.  
Методи на обучение: лекции, консултации и извънаудиторна работа  
Предварителни условия: Студентите трябва да имат основни познания от курсовете 
по психология, педагогика и обща физика. 
Оценяване: текущ контрол и писмен изпит върху лекционния материал 
Записване за обучение по дисциплината: по желание 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 
 

МЕТОДИКА НА РЕШАВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ЗАДАЧИ 
 

Семестър: VІІІ 
Вид на курса: лекции 
Часове (седмично): /ЛС/:  2 часа лекции 
Брой кредити: 4 
Преподавател: доц. д-р Радост Василева 
Катедра: Физика, ПМФ, УК 1, ул. „Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588 557  
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 
специалност „Педагогика на обучението по химия и физика” 
Описание на дисциплината: В тази учебна дисциплина се изяснява същността на 
понятието „физична задача”, мястото, ролята и дидактическите функции на физичните 
задачи в обучението, тяхната класификация, методите и различните подходи за 
решаване на основни типове задачи, системата на измерителните единици във физиката 
като обект и средство за познание. Особено внимание се обръща на възможностите за 
реализация на междупредметни връзки в обучението чрез решаването на задачи. 
Цел на дисциплината: Основната цел на курса е студентите да получат теоретични и 
практически познания за ефективно прилагане на подходящи дидактически технологии 
за използване на физични задачи в обучението по физика в средното училище. В 
съответствие с тази цел програмата е насочена към обогатяване на методическата 
подготовка на бъдещите учители, към формиране на критерии и умения за подбор на 
подходящи физични задачи и на методи за тяхното приложение в учебния процес. 
Методи на обучение: лекции, консултации, домашни работи, контролни проверки 



Предварителни условия: основни познания от курсовете по физика и методика на 
обучението по физика 
Оценяване: текущ контрол и писмен изпит върху лекционния материал 
Записване за обучение по дисциплината: по желание 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 
 


