
Код 21-01.                                                    ВИСША МАТЕМАТИКА

Семестър:  първи                                       ЕCST кредити 6,5
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Технологичен”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за
седмица

Лекции 45 3
Семинарни упражнения

Практически упражнения 30 2
Лектори:
доц. д-р Пенка Георгиева;  кат. “Математика и физика”; тел603 744,
Е-mail: mat_uht@abv.bg

АНОТАЦИЯ
В дисциплината са включени елементи от линейна алгебра, аналитична геометрия и
математически анализ. Въпросите се разглеждат във връзка с тяхното приложение в
технически и технологични дисциплини. Основните примери се разглеждат в
лекциите, а лабораторните упражнения в компютърен клас включват визуализация
на понятията с помощта на програмите елементи от линейна алгебрна, аналитична
геометрия и математически анализ. Въпросите се разглеждат във връзка с тяхното
приложение в технически и технологични дисциплини. Основните примери се
разглеждат в лекциите, а лабораторните упражнения в компютърен клас включват
визуализация на понятията с помощта на програмите OERIVE и EXCEL  и решаване на
практически задачи от областта на другите технически и технологични
дисциплини.
Съдържание на дисциплината: Съвкупности. Матрици. Детерминанти. Системи
линейни уравнения. Вектори. Аналитична геометрия. Числови редици. Функция на
една променлива. Производна на функция. Приложения. Интегрално смятане.
Диференциални уравнения.

Необходими условия
входни връзки
§  знания от среден курс на обучение по общо математически понятия и

функции на една промнелива;
§ начална компютърна грамотност;
§ умения за самостоятелно използване на учебни материали.

изходни връзки
§ придобитите знания и умения се използват при изучаване на други

дисциплини.
§ Теми на дисциплината са основа за изграждане и на дисциплината

“Статистика”.
Технология на преподаване: Упражненията са практически. След изясняване на
новите математически понятия се акцентира върху приложението им в конкретни
задачи. Чрез задаване на задачи за самостоятелна работа се цели всеки студент да
покаже нивото на осмисляне и използване на преподавания материал. За
разработване на тези задачи на студентите се осигурява свободен достъп в
компютърен клас под наблюдението на преподавател. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите
от текущия контрол.)



Код 21-08.                                                    Висша математика І
Семестър: първи                                                     ЕCST кредити 8
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Технически”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за

седмица
Лекции 60 4
Семинарни упражнения 36 3
Практически упражнения 9 3

Лектори:
Доц. д-р Надежда Петрова;  кат. “Математика и физика”; тел603 744
Анотация: Целта на курса е да се въведат основните понятия, на математическите
дисциплини “Линейна алгебра”, “Математичен анализ” и “Аналитична геометрия” и
да се посочат областите им на приложение в другите технически и технологични
дисциплини. В по-голямата си част понятията се дават илюстративно, като само при
определени случаи се демонстрират методи на доказателство.Основните примери се
разглеждат в лекциите.  В семинарните занятия се разглеждат някои от
приложенията. При трансформиране на семинарните в практически занятия в
компютърен клас има готовност да се разглеждат и практически задачи, свързани с
по-голям обем изчисления.
Съдържание на дисциплината: Съответствия. Операции. Линейно пространство.
Матрици. Системи линейни уравнения. Полиноми. Числови редици. Функция на една
реална променлива – изследване. Аналитична геометрия. Линеен
оператор.Неопределен интеграл.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия
входни връзки
¨      знания от средния курс на обучение по общо математически понятия и функция
на една променлива;
¨      начална компютърна грамотност;
¨      умения за самостоятелно използване на учебни материали.
изходни връзки
¨      изучаваните понятия са основни за другите технически и технологични
дисциплини.
¨      След изясняване смисъла на новите математически понятия се акцентира върху
приложението им в конкретни задачи
¨      Чрез задачи за самостоятелна работа се цели всеки студент да покаже нивото
на осмисляне и използване на преподавания материал.
¨      Ако се осигури практическо обучение са подготвени материали за
самостоятелна работа на студентите в компютърен клас.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с
шрайбпроектор и мултимедия. Семинарните  занятия се водят в семинарна зала, а
практическите – в компютърен клас. По време на семестъра знанията на студентите
се проверяват чрез контролни и задачи за самостоятелна работа. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите
от текущия контрол.)



Код 21-09.                                                    Висша математика ІІ част

Семестър:  втори                                       ЕCST кредити 7
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Технически”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за
седмица

Лекции 60 4

Семинарни упражнения 45 3
Практически упражнения

Лектори:
доц. д-р Пенка Георгиева;  кат. “Математика и физика”; тел603 744,
Е-mail: mat_uht@abv.bg

АНОТАЦИЯ
В дисциплината са включени основни дялове от математиката, като
определен интеграл и приложения, функция на повече променливи,
многократни интеграли, редове и диференциални уравнения. Тези знания са
необходими за изучаването на фундаментални и специални дисциплини по
съответните специалности. Предвидена е геометрична и приложна
интерпретация на изучавания материал.
Съдържание на дисциплината: Определен интеграл. Функция на повече
променливи. Диференциална геометрия. Многократни интеграли. Числени и
функционни редове. Диференциални уравнения.

Необходими условия
входни връзки
¨ знания от Висша математика I част,
¨ основна компютърна грамотност;
¨ умения за самостоятелно използване на учебни материали.
изходни връзки
¨ придобитите знания и умения се прилагат в други изучавани дисциплини.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с
шрайбпроектор и мултимедия.  По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез контролни и задачи за самостоятелна работа. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите
от текущия контрол.)



Код 21-04.                                                    Приложна математика

Семестър:  първи                                       ЕCST кредити 5
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Стопански”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения 30 2
Практически упражнения

Лектори:
доц. д-р Пенка Георгиева;  кат. “Математика и физика”; тел603 744,
Е-mail: mat_uht@abv.bg

АНОТАЦИЯ
В дисциплината са включени някои основни понятия от линейна алгебра,
аналитична геометрия и функция на една променлива. Разглеждането им е насочено
към практическото им използване при разглеждането на икономически,
технологични и екологични проблеми.
Съдържание на дисциплината: Съвкупности. Матрици. Детерминанти. Системи
линейни уравнения. Вектори. Аналитична геометрия. Числови редици. Функция на
една променлива. Производна на функция. Приложения.

Необходими условия
входни връзки
¨      знания от среден курс на обучение ;
¨      умения за самостоятелно използване на учебни материали.
изходни връзки
¨      придобитите знания и умения се използват при изучаване на други
дисциплини.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с
шрайбпроектор и мултимедия.  По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез контролни и задачи за самостоятелна работа. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите
от текущия контрол.)



Код 21-05.                                         Количествени методи в икономиката

Семестър: пети                                           ЕCST кредити 4
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Стопански”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за

седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р Пенка Георгиева;  кат. “Математика и физика”; тел603 744, Е-mail .....

Анотация: В дисциплината са включени елементи от интегралното смятане с
приложения и приблизително пресмятане на интеграли. Изучават се функции на две
и повече променливи с приложения в оптимизационни задачи. Разглеждат се и някои
обикновени диференциални уравнения, свързани с понятията скорост и ускорение
на процесите. Практическите занятия се провеждат с използване на изчислителна
техника.
            Лицензираната програма “DERIVE “ опростява изчисленията и онагледява
приложенията.

Съдържание на дисциплината: Матрици. Системи линейни уравнения. Полиноми,
Вектори. Аналитична геометрия. Числови редици. Функция на една и две
променливи. Неопределен и определен интеграл. Обикновени диференциални
уравнения.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия
входни връзки
¨      знания от средния курс на обучение по математика;
¨      знания от дисциплината “Приложна математика”
¨      компютърна грамотност;
¨      умения за самостоятелно ползване на литература.
изходни връзки
¨      знанията и уменията от дисциплината имат приложения при формулиране и
решаване на оптимизационни задачи в икономиката и масовото обслужване.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с
шрайбпроектор и мултимедия. Практическите занятия се водят в .компютърен клас.
По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни и
задачи за самостоятелна работа. (Оценяването по дисциплината се извършва като
интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от текущия контрол.)



Код 21-01.                                         Иконометрия

Семестър: първи                                                ЕCST кредити 3
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Стопански”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за

седмица

Лекции 30 2

Семинарни упражнения
Практически упражнения 15 1

Лектори:
Проф. д-р Ат. Гешев и доц. д-р П. Георгиева;  кат. “Математика и физика”; тел603
744, Е-mail .....
Анотация: Основната цел на преподаване са различни методи за оптимизация,
които не се изучават в основния курс по математика. Практическите занятия се
провеждат в компютърен клас.
Съдържание на дисциплината: Изследване на операциите. Видове модели.
Специални транспортни задачи. Нелинейно оптимиране.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия
входни връзки
¨      знания от бакалавърсият курс  на обучение по математика;
¨      умения за решаване на задачи от линейно оптимиране;
изходни връзки
¨      придобитите знания и умения се прилагат в другите дисциплини и практиката.
Използват се при проектиране в икономиката. Дават възможност за изследване и
оптимизиране на превози и складови стопанства. ¨
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с
шрайбпроектор Практическите занятия се водят в компютърен клас. (Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от текущия контрол.)
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