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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

 

1. Цел на обучението по дисциплината 

Органичната химия е задължителен по Единните държавни изисквания предмет за 

студентите по фармация с минимален хорариум от 120 часа. По утвърдения учебен план 

за специалността „Фармация” (протокол №1 на АС от 09.02.2016 г.) хорариумът на 

дисциплината „Органична химия” в МУ – Пловдив е 150 часа, като лекционните часове 

са 60, а практическите упражнения – 90 часа. Дисциплината се изучава през ІІІ и ІV 

учебен семестър и завършва с изпит в края на ІV семестър. След успешно положен изпит 

студентите получават 12.4 кредита. 

Курсът има за цел да даде основни познания за методите за получаване на 

органични вещества, включително такива, прилагани като лекарства; да очертае 

основните химични свойства на органичните молекули, така че студентите да могат да 

предвиждат възможни лекарствени взаимодействия; и да подчертае връзката между 

пространствения строеж на органичните съединения и тяхната биологична активност. 

Курсът по органичната химия е необходима и задължителна основа за следващия курс 

по фармацевтична химия. Практическият курс въвежда студентите в основни техники за 

получаване, изолиране, пречистване, и структурно охарактеризиране на органични 

съединения чрез класически и съвременни инструментални методи. 

2. Учебно съдържание на дисциплината 

Темите и часовете за лекции и семинари са посочени на сайта на университета: 

https://mu-plovdiv.bg/studenti/programi-grafitsi/uchebni-planove-programi-spetsialnosti/ 

3. Предпоставки 

Курсът по органична химия използва придобити вече знания от студентите в други 

основни химични дисциплини: обща и неорганична химия, аналитична химия и 

физикохимия. За по-добро усвояване на учебния материал по органична химия е 

необходимо студентите да познават в детайли следните основополагащи теми:  

Видове химични връзки (ковалентна, йонна, донорно-акцепторна, ван-Дер-

Ваалсови взаимодействия), хибридизация на въглеродния атом, химично равновесие и 

начините за неговото изместване, скорост на химичните реакции и фактори, които 

влияят, теориите за киселини и основи на Арениус, Брьонстед – Лаури и Люис, сила на 

киселини и основи, изразена чрез рKа стойностите, смисъл на рН, свойства на буферните 

разтвори, определяне степените на окисление, разпознаване на окислител и редуктор, 

окисление и редукция, основните принципи на термодинамиката и свързаните с нея 

термини.  

https://mu-plovdiv.bg/studenti/programi-grafitsi/uchebni-planove-programi-spetsialnosti/
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4. Академични ресурси 

Лекционният курс се води от хабилитиран преподавател, който има необходимата 

квалификация, теоретични и практически познания в поне една от следните области: 

теоретична органична химия, органичен синтез, биоорганична химия, химия на 

природните вещества, органичен анализ, фармацевтична химия. До 30% от лекционния 

курс може да се води от нехабилитиран преподавател, притежаващ ОНС „доктор” в една 

от гореизброените области. 

Практическите упражнения се провеждат от асистенти, притежаващи магистърска 

степен по химична специалност и успешно издържали конкурс по утвърдена програма 

за специалността. 

5. Материални ресурси 

Практическото обучение по органична химия се провежда в специализирана 

лаборатория, обзаведена с пожаробезопасни и устойчиви на агресивни химикали 

работни маси. Лабораторията е снабдена с камина и вентилационна система. За 

провеждане на практическите упражнения се използват голям набор от стъклени 

прибори и химикали, като и някои специфични апарати: везни, термостати, нагреватели, 

електромагнитни бъркалки, апарати за определяне температура на топене, електронна и 

инфрачервена спектроскопия, мултимедиен апарат. На разположение на студентите са 

специализирани софтуери за изписване на химични формули, обработка на графични 

файлове, статистическа обработка на експериментални резултати и др. Чрез 

университетската мрежа е осигурен Интернет достъп до големи бази данни за научна и 

справочна литература (Google Scholar, Science Direct, SciFinder, European Pharmacopeia и 

др.) 

6. Лекционно обучение 

За лекционния курс по органична химия са изготвени мултимедийни презентации, 

които се предоставят чрез електронна поща на студентите преди или след лекциите. При 

създадена система за защита на авторски права презентациите могат да бъдат качени на 

Интернет страницата на катедрата. 

7. Лабораторни упражнения 

Практическите упражнения имат времетраене 6 учебни часа и се провеждат през 

седмица за всяка група. Студентите разполагат с работна тетрадка, в която са дадени 

теоретичните обосновки за всеки експеримент, описани са конкретните рискове и мерки 

за безопасност, дадено е методическо описание на експеримента и място за нанасяне на 

резултатите от него. Самите експерименти се провеждат в екип от 2 човека. 

Предварителната готовност на студентите за практическото упражнение се проверява с 

входящ тест в началото на упражнението, резултатите от които участват във 

формирането на текущата оценка на студента.  

8. Семинарни упражнения 
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В програмата няма специално фиксирано време за провеждане на семинарни 

упражнения, но дискусии по дадена тема могат да се провеждат при поискване от страна 

на студентите или по преценка на асистента по време на редовните практически 

упражнения. 

9. Информационни ресурси 

Подходяща литература по органична химия на български език почти липсва, но има 

доста учебници на английски език, предназначени специално за фармацевти. Единични 

екземпляри са закупени от Унивеситетския библиотечен център и могат да бъдат 

ползвани от студентите на място. Повечето от тези учебници са достъпни и в електронен 

вариант и могат да се предоставят на студентите при интерес от тяхна страна. Ето списък 

на препоръчаната литература по органична химия: 

 Галин Петров. Органична химия. Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски”, 2016 или по-раншни издания. 

 Francis Carey, Robert Giuliano.  Organic Chemistry, 10th edition (or earlier editions).  

McGraw Hill, 2016. 

 John McMurry.  Organic Chemistry, 9th edition.  Cengage Learning, 2016. 

 Leroy G. Wade.  Organic Chemisty. 8th edition.  Prentice Hall; 2012. 

 Paul Dewick. Essentials of organic chemistry for students of pharmacy, medicinal 

chemistry and biological chemistry. John Wiley & Sons, 2009. 

10.  Контролни работи 

Системната и последователна подготовка на студентите по време на семестъра се 

проверява освен чрез текущия контрол по време на упражненията, така и чрез 

провеждане на два колоквиума: 

 „Номенклатура, изомерия и свойства на въглеводороди” – І семестър 

 „Карбоксилни киселини и функционалните им производни” – ІІ семестър 

11. Самостоятелна работа на студентите 

В началото на учебната година всички студенти получават теми за самостоятелна 

работа, по които да подготвят презентации и да ги представят пред колегите от групата. 

12. Сътрудничество между студенти и преподавателския екип 

За съдействие в самоподготовката на студентите всеки преподавател има часове за 

консултации. По желание и интерес от страна на студентите те са включвани в кръжочна 

и изследователска дейност.  

13. Изпити и формиране на крайната оценка 

Обучението по органична химия завършва със семестриален изпит през месец юни. 

Изпитът има два компонента: 

 решаване на тест от въпроси с 10 избираеми и 20 отворени отговори; 

 устно събеседване върху въпросите от писмената работа.  
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Крайната оценка на студента, която се вписва в протокола и студентската му 

книжка, се определя от формулата: 

Qкрайна оценка = 0.1Qтекущ контрол + 0.1Qколоквиум + 0.5Qписмен изпит + 0.3Qустен изпит 

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

задължително е слаб 2. 

Академичният стандарт за дисциплината „Органична химия” е приет на факултетен 

съвет на Фармацевтичен факултет – МУ Пловдив на 12.10.2016 с протокол № 4. 

 

Проф. Росица Манчева, дх 

Ръководител Катедра „Химични науки“ 

 


