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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код : PHY 1008
2. Наименование на курса: Теоретична механика
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Генчо Паничаров
9.Резултати от обучението: знанията могат да бъдат прилагани за увеличаване на

пожаробезопасността на сградите и населението при проектиране на нови сгради и съоръжения, за
противоземетръсно осигуряване на строителните постройки. Те са предпоставка за повишаване на
качеството на проектиране и увеличаване надежността и дълготрайността на новите сгради.

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

обучението по математически анализ и строителна физика.
12. Съдържание на курса: Обхващат се основни въпроси от Статика, Кинематика и Динамика на

материална точка и твърдо тяло - Основни понятия и аксиоми на статиката. Видове опори и
опорни реакции. Редукция и равновесие на конкурентна система сили. Момент на сила спрямо
точка. Основна теорема на статиката. Равновесие на системи от тела.Център на тежест. Триене.
Кинематика на точка и твърдо тяло. Основните понятия и аксиоми на динамиката на свободна
материална точка, твърдо тяло и механична система, основните теореми на динамиката на
материална точка, както и основните понятия от теорията на трептенията.

13.Препоръчителна литература
1. Никитин Н.Н., Курс теоретической механики., Москва, Высшая школа, 2008г.
2. Яблонский А.А., Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Москва,

ИЦ „Академия“ 2008 г.
3. Ferdinand P. Beer., E. Russell Johnston, Jr., Vector Mechanics for Engineers, Mc Graw-Hill Book

Company, -9 th ed., 2007.
4. Павлов П., Дойчева А., Курсови задачи и инструкции по теоретична механика,

София, УАСГ,     2008г.
5. Пиперков Д.Л., Кожухаров Д.Н., Теоретична механика, І част. София, Авангард, 2011г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни упражнения,
контролни работи, курсова задача, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии. Дисциплината завършва с писмен изпит в края на семестъра с
продължителност 4 часа, който включва две задачи и тест. Практическите знания се оценяват с
курсова работа. Задачите са от раздел „Статика“ . Теста включва теоретични въпроси и кратки
задачи от  целия лекционен материал. Всеки от компонентите е с еднаква тежест и положителна
оценка получава студент, имащ положителни оценки по четирите компонента. Оценката от
курсовата работа е диференцирана. За окончателно оформяне на оценката  се взимат предвид
резултатите от проведените контролни работи, текущото оценяване и  участието на студента в
часовете през семестъра.

16. Език на преподаване – български.


