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

 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

  
1. Наименование на курса: Математически анализ I част 
2. Код на курса: МАТ 1014 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на обучение: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц. д-р Русалин Николаев 
9. Цели на курса: Да запознае студентите с основните понятия и методи на 

Диференциалното смятане на функции на една и много променливи и 
Интегралното смятане на функции на една променлива; Да изгради умение за 
решаване на най-често срещаните задачи и приложения на Математическия 
анализ 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Добро познаване на курса по Алгебра от средното 

училище  
12. Съдържание на курса: Дисциплината включва разделите Функции на една 

променлива (класификация, обратни функции), Граници и непрекъснатост, 
Производни (дефиниция, правила за диференциране и основни производни, 
теореми на Рол, Лагранж, Коши, Лопитал, Тейлър), Изследване на функции и 
построяване на графики (растене и намаляване, екстремуми, вдлъбнатост и 
изпъкналост, асимптоти); Неопределени и определени интеграли (дефиниции, 
методи за пресмятане, приложения); Прозводни и екстремуми на функции на две 
и повече променливи 

13. Библиография: 
• Николаев Р., Е. Чакъров  Математически анализ – Първа част, Издателство на 

ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2008 
• Пискунов  Н., Дифференциальное и интегральное исчисления, Том первый, 

Москва, 1978 
• Берман  Г., Сборник задач по курсу математического анализа, Москва, 1985 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни 
упражнения, консултации, самостоятелна работа. 

15.  Методи и критерии на оценяване: Окончателната проверка и оценка на знанията 
на студентите се осъществява чрез писмен изпит по време на сесията. По време 
на семинарите чрез изпитване и експрес-контролни се оценяват изпълнението на 
зададената самостоятелна работа и подготовката на лекционния материал. 
Заедно с планираните две контролни работи през семестъра, тези оценки 
оформят текуща семестриална оценка, която се отчита с тежест 0.4 при 
окончателното оценяване на изпита. 

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

 


