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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ИНЖЕНЕРНА МАТЕМАТИКА 1 

2. Код на курса: 11.1.1.1.01 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да представи на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания, за да се обезпечи с необходимия математически апарат в изучаването на 

учебните дисциплини, включени в учебния план на специалностите. Студентите, 

приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания по линейна алгебра, аналитична геометрия и принципи и методи за 

решаване на системи линейни уравнения, използване на математическия анализ 

(диференциране и интегриране на различни класове функции и интерпретацията им). 

Практически умения да прилагат основни математически методи за моделиране  и 

решаване на реални проблеми и извършване на основни пресмятания, използвайки изучения 

материал.  

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

- да обясняват понятия, принципи и да прилагат математически методи, свързани с 

използване на инженерната математика; 

- да избират най-подходящите методи при моделиране на реална задача;  

- да решават задачи, прилагайки определени математически методи; 

- да правят обосновани изводи, свързани с решаването на проблема. 

 10. Начин на преподаване: 

Обучeниeто по дисциплината „Инженерна математика 1” сe извършва през първи 

семестър, съгласно действащия учебен план чрез лекции, групирани по два учебни часа 

седмично в продължение на 15 седмици и семинарни упражнения, групирани по два учебни 

часа седмично в продължение на 15 седмици. 

По време на лекциите студентите се запознават последователно с предвидения материал. 

Учебният материал се илюстрира с примери и приложения, които максимално улесняват 

работата на студентите в упражненията. Лекциите са илюстрирани с графичен материал, 

който се представя чрез презентации с мултимедиен проектор и се допълват с примери и 

задачи, които се решават на бяла дъска. Семинарните упражнения се провеждат в 

лаборатория на катедрата, оборудвана с компютри.  

Студентите са информирани за необходимостта от предварителна подготовка по 

определена тема преди съответното практическо занятие.  

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат знания по математика от средното образование.. 

Курсове, ползващи дисциплината са: Основи на информационните технологии, 

Инженерна математика 2, Основи на програмирането, Системи за управление на пази от 

данни, Мрежи и протоколи 1 и 2 и др., включени в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса:  



Учебната програма по дисциплината представя класическата математическа теория в 

различни области, съпроводена с практически примери и научни пресмятания предвид 

съвременните технологични предизвикателства и спецификата на специалността. В Раздел 

първи на учебната програма са представени основни понятия от областта на линейната 

алгебра – детерминанти, алгебра на матриците, решаване на системи линейни уравнения. 

Раздел втори разглежда основните понятия и методи в аналитичната геометрия. В Раздел 

трети се въвеждат основните понятия от математическия анализ като производни на 

различни класове функции и интерпретацията им, интегрално смятане. Представянето на 

учебния материал по Инженерна математика 1 е основано на използването на основните 

методи от предложените раздели в контекста на модели на решаване на реални проблеми и 

софтуерната им реализация. 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. K.A. Stroud, Dexter Booth.Engineering Mathematics (7th Edition). Red Globe Press, 

paperback: 2013, e-book: 2018. ISBN: 9781137031204. 

https://www.macmillanihe.com/page/detail/Engineering-Mathematics/?K=9781137031204  

2. John Bird. Higher Engineering Mathematics, Seventh Edition. Routledge, USA, 2014. 

https://www.academia.edu/33150895/Higher_Engineering_Mathematics_7th_Edition_John_Bird 

3. Roger Porkess and Sophie Goldie. Pure Mathematics 2 and 3. Hodder Education, an 

Hachette UK company, London, 2012 https://www.gceguide.xyz/files/e-books/a-

level/Cambridge%20International%20AS%20and%20A%20Level%20Mathematics%20Pure%20M

athematics%202%20and%203.pdf  

4. Ст. Борисова, Висша математика І част, София, Издателски център-КТП, 2008. 

5. Jordan, D.W. & Smith, P. Mathematical Techniques: An introduction for the engineering, 

physical, and mathematical sciences (4th edition), Oxford University Press, Oxford, 2008. 

Допълнителна литература: 

1. Jeffrey, A., Essentials of engineering mathematics, Chapman & Hall, London Spiegel, 2004. 

2. Gilbert, J. and Jordan, C., Guide to Mathematical Methods, Palgrave (Macmillan) 2002. 

3. Calculus - Early Transcendentals, 

http://www.whitman.edu/mathematics/calculus/calculus.pdf 

4. https://www.math.duke.edu/education/ccp/materials/engin/ 

5. http://www.nptel.ac.in/courses/111105035/ 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. 

Отчита се работата на студента през семестъра, чрез текущ контрол по време на 

лекциите и практическите занятия. 

Оценяват се знания, умения и компетентност чрез провеждане на писмени контролни 

работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост на учебния материал, 

представяне на студентите по време на семинарните упражнения, както и умението им 

самостоятелно да решават задачите, поставени на лекции.  

Контролната работа по време на семестъра проверява продуктивните знания на студента, 

възможностите му да осмисля наученото и да го прилага при решаване на задачи. 

При оформяне на крайната оценка по учебната дисциплина доминиращи са резултатите 

от изпита. Проведените по време на семестъра контролни работи спомагат за своевременно 

усвояване от студентите на предадения на лекции и семинарен упражнения материал по 

дисциплината. Студентите имат право да се освободят от изпит на базата на успешно 

решаване на задачи от Контролни работи с оценка не по-малко от четири на двете контроли. 

 

15. Език на преподаване: български 


