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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Съпротивление на материалите - ІІ част 
2. Код на курса: MAS 1009 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: четвърти 
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции и 3 – семинарни упражнения и курсова задача) 
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Нели Тризлова 
9. Цели на курса: Целта на дисциплината е придобиване на знания, които да им 

позволят правилно опредляне на изчислителните схеми на конструкциите и 
тяхното оразмеряване. 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни познания 

по Строителна физика, Теоретична механика. 
12. Съдържание на курса: огъване, сложни съпротиви, ергетични методи за 

определяне на преместванията, статически неопределими системи, устойчивост 
на равновесието на деформируеми системи. 

13. Библиография: 
• Tризлова Н., Съпротивление на материалите, В., 2006 
• Бацинов Ц., Съпротивление на материалите, В., 1999 
• Бацинов Ц. и др., Съпротивление на материалите в примери и задачи, В., 1999 
• Stephen Elmer Slocum, Resistance of materials, London, 2010 
• James M. Gere, Barry J. Goodno, Mechanics of Materials, 2011 

14. Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, курсова задача, 
консултации, самостоятелна работа. 

15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с писмен изпит в края на 
семестъра с продължителност 4 часа, който включва две задачи и теоретичен 
въпрос от конспекта по дисциплината. Първата задача е за разкриване на 
статическата неопределеност на два пъти статически неопределима конструкция 
и начертаване диаграмите на разрезните усилия. Втората задача е за 
оразмеряване на конструкция, натоварена на специално огъване или косо 
огъване, нецентричен натиск, устойчивост. Теоретичния въпрос е от конспект 
върху целия лекционен материал. Всеки от компонентите е с еднаква тежест и 
положителна оценка получава студент, имащ положителни оценки по трите 
компонента. За окончателно оформяне на оценката (и при евентуално недобро 
представяне на изпита) се взима предвид  участието на студента в часовете през 
семестъра. 

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не е предвидена по учебен план 


