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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

 

 

1. Цел на обучението по дисциплината 

Дисциплината „Аналитична химия“ е задължителна в обучението на магистри 

фармацевти и поставя теоретичните основи на изучаваните специални дисциплини като 

Фармацевтична химия, Фармацевтичен анализ, Фармакогнозия, Технология на 

лекарствените форми и други.   

Курсът по „Аналитична химия“ дава възможност студентите да се запознаят с целите, 

задачите, обектите и методите на аналитичната химия, да добият основни теоретични и 

практически познания по химичните и физични методи на качествения и количествен 

анализ, както и да получат знания и опит за решаване на важни практически въпроси от 

химичната практика – изчисляване на рН на разтвори на протолити, приготвяне на буферни 

разтвори, изчисляване на разтворимост, на стабилитетни константи и редоксипотенциали 

при конкретни условия. 

Лекционният курс е изграден върху последователно разглеждане на киселинно-

основни, утаечни,  комплексообразувателни и окислително-редукционни  равновесни 

реакции, както и приложението им за аналитични цели.  

Широко засегнати са и т.н. инструменталните методи за анализ: електрохимични и 

спектрални.  

Отделено е място на методите за концентриране и разделяне – екстракционни и 

хроматографски. 

В лабораторните упражнения, студентите усвояват методите на качествения и 

количествения анализ. Наред с анализа на неорганични вещества е застъпен и анализа на 

редица органични вещества, използвани като лекарствени средства. 

Паралелно с практическите умения по качествен и количествен анализ, студентите 

придобиват познания за статистическа оценка на резултатите от анализа.   

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

Ще знаят: 

- Теоретичните основи на Аналитичната химия 

- Принципите и методите на качествения химичен анализ 

- Принципите и методите на количествения химичен анализ (гравиметрия и 

титриметрия) 
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- Теоретичните основи на физикохимични (инструментални) методи за анализ 

и тяхното  приложение за определяне качествения и количествен състав на 

изследваните обекти 

Ще могат:  

- Да работят самостоятелно с учебна, справочна и методична литература по 

Аналитична химия 

- Да изберат метод за анализ в съответствие с поставената аналитична задача и 

точност на определянето 

- Да провеждат количествен анализ с помощта на обемни методи за анализ 

- Да представят и оценяват получените резултати от проведени химични 

анализи 

- Да работят с различни прибори – аналитична везна, рН-метър, 

спектрофотометър и др. 

- Да използват получените знания при бъдещи анализи на фармацевтични 

препарати и биологично-активни вещества 

Съвкупността от цели се съгласува с: 

- приоритетните цели на университета (развитие на личностните качества на 

студентите, насърчаване на тяхната инициативност, създаване на навици на 

перманентно самообразование и умение сами да се учат, придобиване на 

„преносими” знания, ключови компетентности и умения); 

- обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по система ECTS), видни от 

учебния план; 

- квалификационната характеристика на специалността;  

- образователната степен (магистър). 

2.  Учебно съдържание на дисциплината 

Темите и часовете за лекции и практически упражнения са посочени на сайта на 

Медицински университет – Пловдив (https://mu-plovdiv.bg/wp-

content/uploads/2016/09/uchebna-programa-farmatsiya.pdf) 

Съдържанието е подредено така, че всяка следваща лекция и свързаните с нея 

упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. Избягва се ненужното застъпване 

между «свързани» по учебен план дисциплини.  

Приоритетните цели на университета като развитие на личностните качества на 

студентите, насърчаване инициативността им, създаване на навици за перманентно 

самообразование и умение сами да се учат, придобиване на ключови компетентности и 

умения, намират отражение в учебното съдържание на дисциплината.  

3. Предпоставки 

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/09/uchebna-programa-farmatsiya.pdf
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/09/uchebna-programa-farmatsiya.pdf
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За да започнат и завършат успешно обучението по Аналатична химия, на студентите 

са необходими знания и умения, придобити в хода на обучението по предходни дисциплини 

– Обща и неорганична химия, Висша математика и Физика. 

4. Академични ресурси  

Академичният състав на катедрата включва 4 хабилитирани преподаватели и 6 

нехабилитирани преподаватели. Лекционният курс се води от хабилитиран преподавател, 

който има необходимата квалификация, теоретични и практически познания в областта на 

аналитичната химия. До 30% от лекционния курс може да се води и от нехабилитиран 

преподавател, притежаващ ОНС „Доктор” в посочената област. 

Лабораторните упражнения се водят от хабилитирани преподаватели или от 

нехабилитирани преподаватели, притежаващи ОНС „Доктор“ или ОКС „Магистър“. 

Преподавателите в катедрата, заемащи съответните академични длъжности отговарят 

на националните изисквания, посочени в ЗВО, ЗРАСРБ, Правилник за прилагане на ЗРАСРБ 

и ПУДМУ-Пловдив. 

5. Материални ресурси  

Катедрата по „Химични науки“ на МУ – Пловдив разполага с 6 лаборатории с обща 

площ 282 m2 (1 научна и 5 учебни, оборудвани с необходимата апаратура за провеждане на 

експериментална работа съгласно т. 2), с 2 зали (оборудвани с компютърна и мултимедийна 

техника), и 4 кабинета.  

Катедрата разполага с непрекъсната Интернет връзка и достъп до пълнотекстови 

публикации чрез библиотеката на МУ - Пловдив. 

6. Лекционно обучение  

Изготвени са мултимедийни презентации, които се предоставят по електронен път на 

студентите преди или след конкретната лекция.  

Обемът и форматът на предоставените лекции са избор на водещия лектор.  

7. Лабораторни упражнения  

Провеждат се по групи. За лабораторните упражнения се предоставят методични 

указания, ръководства и тестове. Поставят се самостоятелни и екипни задачи (практически 

и изчислителни).  

Упражнението се счита за успешно изпълнено, ако получените резултати са верни (в 

рамките на разумно допустимите отклонения за всяка една конкретна експериментална 

задача). В резултат на извършените дейности студентът изготвя протокол, който се 

проверява от ръководителя на упражнението. Всяко лабораторно упражнение е съчетано с 

разглеждане на подходящи примери и самостоятелно решаване на изчислителни задачи 

върху изучавания материал. 
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С текущи тестове се проверяват получените знания и умения от конкретна група 

упражнения и клас изчислителни задачи. 

Преподавателският екип прави всичко възможно за осъществяване на връзка между 

теория (лекции) и практика. 

8. Семинарни упражнения 

9. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

Преподавателят предоставя на студентите мултимедийни презентации (т. 6). 

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив осигурява в достатъчно количество 

специфична специализирана информация в помощ на обучението на студентите. 

Основна литература 

1. Р. Борисова – съставител, Основи на химичния анализ, Издателство Водолей, София, 

2009 

2. Д. Попов, Аналитична химия, Академично издателство на УХТ – Пловдив, Пловдив, 

2011 

3. О. Будевски, Основи на Аналитичната химия, Издателство Ариескомерс, София, 

1995 

4. Р. Борисова, Аналитична химия, Издателство Нови Знания, София, 2000 

Допълнителна литература 

1. Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler and Stanley R. Crouch, Fundamentals 

of analytical chemistry, Thomson-Brooks/Cole, 2004 

2. Daniel Harris, Quantitative Chemical Analysis, Seventh Edition, W. H. Freeman and 

Company New-York, 2007 

Интернет сайтове 

1. http://freelecturesonline.blogspot.com/2011/11/analytical-chemistry-lecture-notes-

pdf.html 

2. http://elchem.kaist.ac.kr/jhkwak/AnalChem/ 

10. Контролни работи 

Студентите се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Преподавателите 

контролират напредъка на студентите два пъти в семестъра, по време на провежданите 

колоквиуми. На студентите се предоставя предварително информация и разяснения относно 

текущия контрол. Резултатите се разглеждат на следващото занятие, като се дават 

разяснения с цел подпомагане на по-нататъшната подготовка. Резултатите от колоквиумите 

влизат като компонент в крайната оценка за семестъра. 

 

http://freelecturesonline.blogspot.com/2011/11/analytical-chemistry-lecture-notes-pdf.html
http://freelecturesonline.blogspot.com/2011/11/analytical-chemistry-lecture-notes-pdf.html
http://elchem.kaist.ac.kr/jhkwak/AnalChem/
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11. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 

Самостоятелната работа на студентите се ръководи от преподавателя (асистента), 

който напътства студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното 

усвояване. Примерните тестове и въпроси за самоподготовка са предоставени в пособията 

за лабораторни упражнения и в учебната програма на дисциплината (достъпни на сайта на 

МУ – Пловдив (http://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/09/uchebna-programa-

farmatsiya.pdf). 

12. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип  

Това сътрудничество се изразява в:  

 Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна подготовка, 

текущи трудности по усвояване на материала и възможности с индивидуална програма на 

учене да постигне повече.  

 Използване на приемните часове за консултации.  

 Провеждане на кръжоци.  

 Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.  

13. Изпити 

Текущите оценки, предвидени по учебния план на дисциплината, се дават за:  

1. Резултатите на студента в лабораторните упражнения, курсови и самостоятелни 

задачи, работа на студента с преподавателя по научни изследвания и проекти и др.; 

2. Поне две (една по средата и една в края на семестъра) контролни писмени работи 

или студентски разработки.  

14. Стандарти за оценяване  

Стандартите за оценка на постиженията на студента са обмислени внимателно, ясно 

разработени и дефинирани така, че оценките на студентите да са обективни и да не зависят 

от субекта на преподавателя. Крайната оценка се определя на базата на два критерия:  

1. Оценка от текущия контрол, с която се преценява учебната дейност на студента през 

семестъра. Тя включва оценка от тестовете за текущ контрол и оценка за качеството на 

изпълнение на различните задачи, предвидени в учебната програма.  

2. Оценка от теоретичния писмен изпит и устен изпит по дисциплината. Регламентът 

за провеждане на изпита е направен така, че да се сведе до минимум възможността за 

манипулиране на резултатите.  

Разработени са количествени стандарти за оценка, както следва:  

  Отличен (6) – за показани: самостоятелно и логично мислене, допълнителни 

ключови знания и умения; за отлично познаване на учебния материал, наличие на творчески 

елемент, интерпретиране на понятията, умения за решаване на сложни задачи и правилно 

аргументиране за взетите решения; точност и богата езикова култура на изложението.  

http://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/09/uchebna-programa-farmatsiya.pdf
http://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/09/uchebna-programa-farmatsiya.pdf
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  Мн. добър (5) – за добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, показани добри умения за прилагане на наученото, 

адекватно използване на научните понятия от изучаваната област, добра езикова култура; 

 Добър (4) – за овладени допълнителни знания, добро познаване на материала, но без 

да може да развие наученото до самостоятелно мислене; сравнително добра езикова 

култура, но с допускане на неточности при използването на различни понятия и термини. 

  Среден (3) – просто възпроизвеждане с липса на основни моменти и ключови 

познания по темата; без готовност за самостоятелно използване на получените знания; бедна 

езикова култура с допускане на много грешки.  

  Слаб (2) – за показани оскъдни познания и груби грешки, които не могат да бъдат 

база за следващите нива на обучение.  

При започване на занятията през съответната учебна година студентите се запознават 

със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на изпита, текущия контрол, 

естеството на самостоятелната работа, препоръчваната литература и възможностите за 

получаване на обратна връзка.  

15. Формиране на крайната оценка  

Крайната оценка по дисциплината се формира от няколко компонента: резултати от 

текущ контрол върху теорията и  резултати от крайния семестриален изпит (А: стоп тест; Б: 

писмен изпит; и В: устен изпит).  

Крайната оценка на студента, която се вписва в протокола и в студентската му книжка, 

се определя от формулата: 

Qкрайна оценка = 0.2Qтекущ контрол + 0.5Qписмен изпит + 0.3Qустен изпит 

Ако оценката на един от компонентите е слаб 2, то крайната оценка 

задължително е слаб 2. 

Компонентите, участващи при формиране на оценката и коефициентите на значимост 

се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия академичен стандарт на 

дисциплината.  

Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 

запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 

Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и резултати, е 

не по-дълъг от 5 работни дни след датата на изпита.  

 

Академичният стандарт за учебна дисциплина „Аналитична химия“ е утвърден с 

Решение на КС – Протокол № 6 / 11.12.2018 г. и е публикуван на сайта на МУ – Пловдив. 

 

 

Проф. Росица Манчева, дх 

Ръководител Катедра „Химични науки“ 


