
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CHE 1029
2. Наименование на курса: Химия на горенето
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението: като резултат от обучението по дисциплината студентите

ще  знаят за физикохимичните основи на горене на веществата, същността на процеса
горене, поведението на различните вещества при пожар, съобразно техните състав,
структура, свойства и агрегатно състояние, ще могат да определят вида на продуктите
на горенето в конкретни условия, и ще умеят да използват съответни средства за
гасене. Обучаемите ще могат да прилагат придобитите знания за бърза ориентация и
предприемане на мерки в критични ситуации в реални условия.

10. Начин на преподаване: директeн
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания от

обучението по химия в средното училище.
12. Съдържание на курса (анотация): да се формират знания относно физикохимичните

основи на горене на веществата, същността на процеса горене, поведението на
различните вещества при пожар, съобразно техните състав, структура, свойства и
агрегатно състояние, както и за продуктите на горенето и средствата за гасене.

13. Библиография (основни заглавия):
•Стоянова Т., Въведение в химията на горенето, ВСУ "Ч. Храбър", Варна 2007
•Живков Ив., Основи на горене на веществата, София, 1986
•Живков Ив., Специална химия, София, 1987.
•Живков Ив.,Горене на газове, течности  и твърди вещества, София, 1988
•Киркова Е., Химия на елементите и техните съединения, София, 1990

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, семинари,
консултации, самостоятелна работа.

15. Методи на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:
присъствие на занятия – 10%, 1 контролна работа и/или разработване на реферат по
зададена тема (при показани много-добри резултати – оценка над 4.50, води до
освобождаване от изпит) – 20%, финален изпит (тест) – 70%.
Финалният изпит преставлява два въпроса от конспекта. Мотивите за получената
оценка студентите получават в деня на изпита на база показаните знания, а за
текущите оценки – след контролната работа или представянето на рефератите.

16. Език на преподаване: български


