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У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: ХОРАРИУМ 

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА  Лекции 
Семинарни 

упражнения 

Лабораторни 

упражнения 
Самостоятелна работа 

ВИД: Задължителна КУРС: I ТРИМЕСТЪР: В 30 ч. 0 ч. 30 ч. 120 ч. 

ОТГОВОРНА КАТЕДРА: 

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ  
ЧАСОВЕ ЗА СЕДМИЦА: 3+0+3 БРОЙ КРЕДИТИ: 6 

ЛЕКТОРИ (проф., доц. или д-р): * 

проф. дмн Снежана ГОЧЕВА-ИЛИЕВА 

проф. дмн Снежана ХРИСТОВА, доц. д-р Веска НОНЧЕВА, доц. д-р Дойчин БОЯДЖИЕВ, доц. д-р Люба ПОПОВА 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: 

4.6. Информатика и компютърни науки 
Бизнес информационни 

технологии 
Бакалавър 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНО:   ЗАДОЧНО:   ДИСТАНЦИОННО:   

ЕЗИЦИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български, Английски† 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

ЛЕКЦИИ  КУРСОВ ПРОЕКТ  

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ   КУРСОВА РАБОТА (РЕФЕРАТ)  

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ   ДОМАШНИ РАБОТИ  

ТЕКУЩ КОНТРОЛ  РАБОТА С ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ  

 

ФОРМИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

ПИСМЕН  УСТЕН  ПРАКТИЧЕСКИ  

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ 25% САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 25 % РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА1 50 % 

 1 Ако студентът е получил под 12,5% от максимума на крайния писмен изпит, получава слаба оценка, незави-

симо от другите му оценки. 

 

АНОТАЦИЯ 

Целта на курса е да даде основни знания на студентите по диференциално и интегрално 

смятане, вероятности и статистика и други области на математиката, с приложение в ико-

номиката и бизнеса, както и да подпомогне изучаването на останалите математически дис-

циплини от бакалавърската степен. Разглеждат се безкрайни числови редици, реална функция 

на една променлива, производна и диференциал на функция, неопределен и определен интеграл. 

За приближение на експериментални данни се изучават полином на Лагранж и метод на най-

малките квадрати. Курсът включва също елементи на комбинаториката и основни понятия от 

теория на вероятностите и математическата статистика. По-голямо внимание е отделено 

                                                           
* според научната им специалност 
† потенциален 
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на методите и техниките за обработка на данни с помощта на регресионен, клъстерен и фак-

торен анализ. 

Целият курс е компютърно ориентиран. Целта е студентите да придобият умения за 

решаване на задачи с професионални математически и статистически пакети, да развият 

умения да разбират правилно и да интерпретират коректно резултатите, получавани със 

софтуерните пакети, както и да умеят да анализират, моделират и прогнозират реални данни. 

Използват се пакетите Wolfram Mathematica, SPSS, както и онлайн машината за изчисления на 

WolframAlfa. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат основни познания по 

линейна алгебра и аналитична геометрия, по информационни технологии в математиката, да 

умеят да работят с интерактивни системи и да владеят основните елементи на програмирането.  

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ: Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 

1. Ще знаят:  

 Основните факти от диференциалното и интегрално смятане за функция на една променлива. 

 Основите на приближаване на експериментални данни.  

 Основни елементи на теорията на вероятностите и методите на математическата статистика. 

2. Ще могат:  

 Да прилагат получените знания за ръчно и компютърно решаване на базови задачи от об-

ластта на диференциалното и интегрално смятане, необходими и за следващи курсове от 

учебния план. 

 Да решават модели и задачи, изискващи приближаване на таблични данни и статистическа  

обработка и да тълкуват правилно получените резултати. 

 Да ползват най-съвременен математически и статистически специализиран софтуер за разно-

образни приложни задачи и модели от икономиката, бизнеса и други области. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

1. Пълен електронен курс лекции по дисциплината Приложна математика за специалността БИТ: 

С. Гочева-Илиева: http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm 

2. Пълен електронен курс лабораторни упражнения: Д. Войникова и Х. Кулина, http://fmi.uni-

plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm  

3. Помощни материали: формули, статистически таблици, примери и задачи за самостоятелна 

работа: http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm 

 

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

А) Лекции 

1. Безкрайни числови редици. Функции. Определение на безкрайна числова редица, свойства, 

сходимост, изчисляване границата на числова редица. Функции – определение, представяне, 

свойства, граница и непрекъснатост на функции. Изчисляване на граници с компютър. (3 часа) 

2. Производна и диференциал на функция на една променлива. Определение, свойства, нами-

ране на производни и диференциали. Производни от по-висок ред. Понятие за частна произ-

водна на функция на много променливи. Изчисляване на производни с компютър. Приложение 

на производните в икономиката. (4 часа) 

3. Интегриране. Неопределен интеграл – свойства, пресмятане. Определен интеграл – свойства, 

техники за пресмятане. Намиране на интеграли с компютър. Понятие за несобствен интеграл. 

(4 часа)  

4. Приближение на таблично зададени функции. Интерполиране с полином на Лагранж. Метод 

на най-малките квадрати. Примери с компютър. (3 часа) 

5. Комбинаторика. Въведение в теорията на вероятностите. Елементи на комбинаториката. 

Случайни събития, вероятност, пресмятане на вероятности. Условна вероятност. Пълна веро-

ятност и формула на Бейс. Вероятности при многократни опити. (4 часа) 

http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm
http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm
http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm
http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/index.htm
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6. Случайни величини и разпределения. Случайни величини, функция на разпределение,  чис-

лови характеристики на дискретна случайна величина. Непрекъснати случайни величини и 

разпределения. Нормално разпределение и свойства. Формулировка на централната гранична 

теорема. Примери с компютър. (3 часа) 

7. Елементи на математическата статистика. Първична обработка на данни. Точкови и интер-

вални оценки. Статистически хипотези. (2 часа) 

8. Изследване на зависимости. Корелация. Регресия с метода на най-малките квадрати. Понятие 

за многомерен линеен регресионен анализ. Условия за прилагане. Примери с SPSS. (3 часа) 

9. Многомерен факторен анализ. Въведение във факторния анализ. Условия и алгоритъм за 

прилагане. Понятие за метода на главните елементи. Факторен анализ с SPSS. (2 часа) 

10. Многомерен клъстерен анализ. Понятие за клъстер, разстояние, видове разстояния. Методи 

на клъстеризация – йерархични и K-средни. Примери за клъстерен анализ с SPSS. (2 часа) 

Б) Упражнения (лабораторни) 

1. Числови редици. Функции, граници, непрекъснатост (3 часа)  

2. Производни, диференциал. Приложение на производните. (3 часа) 

3. Неопределен интеграл. Определен интеграл. (3 часа)  

4. Интерполационен полином на Лагранж. Метод на най-малките квадрати. (3 часа) 

5. Комбинаторика. Случайни събития. Действия със случайни събития. Класическа вероятност. 

Формула за пълната вероятност. Формула на Бейс.(3 часа) 

6. Дискретни случайни величини. Непрекъснати случайни величини. Разпределения. (3 часа) 

7. Статистическа обработка на данни. Точкови и интервални оценки. Хипотези. (3 часа) 

8. Изследване на зависимости – корелационен и регресионен анализ. (3 часа) 

9. Факторен анализ. (3 часа) 

10. Клъстерен анализ. (3 часа) 

 

 

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДИ И ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

 Лекции в мултимедийна зала, с използване на проектор, интернет, директни демонстрации 

на решаване на задачи със специализиран софтуер и/или ползване на онлайн изчисления в 

реално време; 

 Лабораторни упражнения в компютърна зала за индивидуално решаване на задачи от студен-

тите с използване на компютър, под ръководството на преподавател; 

 Аудиторни писмени работи – 2 контролни работи по 1 учебен час от лабораторните упраж-

нения, изпълнени ръчно и/или с помощта на компютър по желание на студента.  Вариантите 

на контролните са индивидуални за всеки студент и се предават на хартиен носител. 

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪНАУДИТОРНАТА ЗАЕТОСТ: 

 По време на триместъра се задават 2 домашни работи, като студентите са разделени на малки 

групи. Домашните се решават от студентите в извънаудиторно време, предават се по график 

за оценяване от ръководителите на упражненията. (30 часа) 

 Студентите се подготвят самостоятелно за провеждане на аудиторните писмени работи (2 

контролни работи по време на часовете за упражнения по 1 учебен час). (30 часа) 

 Студентите се подготвят самостоятелно за провеждане на крайния изпит по време на сесията. 

(30 часа) 

 Студентите повишават знанията си чрез самостоятелно изучаване на лекциите, упражнения-

та, допълнителните материали и литература и/или чрез ползване на онлайн система за само-

обучаване и оценяване чрез решаване на кратки тестове (quizes). Онлайн тестовете се под-

готвят от лектора. Оценката от даден тест се получава автоматично след внасяне на отговора 

от студента в реално време. Тези оценки не влияят върху оценката на изпита, но мотивират 

студентите да се упражняват и самооценяват по време на триместъра. (30 часа) 

  

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА И ОТЧИТАНЕ НА ТЕКУЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ: 
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 По време на триместъра се разпределят 120 точки за текущо оценяване, от които 60 точки са 

за 2-те домашни работи (2х30, общо 25% от крайната оценка), 60 точки са за 2-те контролни 

работи (2х30, общо 25% от крайната оценка).  

 По време на сесията се провежда краен изпит, с максимална оценка от 120 точки с продъл-

жителност 2 учебни часа за писмена работа (до 50% от крайната оценка). Ако студентът не е 

покрил минимум от 30 точки (12,5%) от крайния писмен изпит, получава слаба оценка. В 

противен случай в същия ден се явява на събеседване за оформяне на неговата крайна оценка 

на базата на получените през триместъра най-много 240 точки, отчитайки текущия контрол и 

обявените на сайта критерии за оценяване. Могат да се задават допълнителни въпроси за ус-

тно изпитване. Оформената оценка се мотивира пред студента и се вписва в изпитния прото-

кол и студентската книжка. 

 Неполучилите положителна оценка се явяват на поправителен изпит, на който се дава втора 

възможност за краен изпит до 120 точки и се отчита текущият контрол.  

 Ако и на поправката студентът не събере необходимия минимум точки, се явява на ликвида-

ционен изпит през септември. Тогава се зачита само резултатът от самия ликвидационен из-

пит, като оценяването става по същия начин. 

 Крайният изпит се провежда от комисия, утвърдена от катедрения съвет и се състои от най-

малко 3 члена.   

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гочева-Илиева, С., Лекции по ПМ, http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/ 

2. Кулина, Х., Д. Войникова, Упражнения по ПМ, http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/pmmenu/ 

3. Дончев, Д., М. Дилчева, В. Кинова, Практическо ръководство по статистика, Автоспектър, 

П-в, 3-то изд., 2009. 

4. Янкова Т., Упражнения по Вероятности и статистика,  

http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/probstatmenu/index.htm 

5. Гочева-Илиева, С., Система Mathematica: Наръчник на учителя: глави 15-16, 

http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/teacherbook/index.htm 

6. Сборни материали по SPSS, http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/probstatmenu/index.htm 

7. Гоев, В., Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, 

маркетингови и политически изследвания със SPSS, УИ “Стопанство”, София, 1996. 

8. Съйкова, Ив., Статистически анализ на връзки и зависимости, С., Наука и изкуство, 1981; 

9. Гочева-Илиева, С., Въведение в система Mathematica, ЕксПрес, Габрово, 112 стр., 2009. 

ISBN: 978-954-490-079-3.  

10. Бояджиев Д., С. Гочева-Илиева, Л. Попова, И. Макрелов, Ръководство по числени методи - 

първа част, 3-то изд., ЕксПрес, Габрово, 132 стр., 2010. ISBN: 978-954-490-182-0. 

11. IBM SPSS Statistics 19 Brief Guide, © Copyright SPSS Inc., 2010. 

http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Brief_Guide_19.pdf,  

 

 

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Е АКТУАЛИЗИРАНА С РЕШЕНИЕ НА: 
КАТЕДРЕН СЪВЕТ (Протокол № 64/16.05.2012) 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ (Протокол №10/20.06.2012) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА: ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ 
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