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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

на дисциплината 
 

МАТЕМАТИКА – IV част 
 

I. Хорариум, съгласно учебния план за III семестър 
 
Вид занятия Хорариум, учебни часа 

 седмично общо 

Лекции 2 20 

Упражнения (семинарни) 2 30 
 
Форма на контрол: изпит 
 

II. Анотация 
 
 В последните години сериозно нараства значението на математическите 
науки при подготовката на бъдещите инженери. В частност теорията на 
вероятностите и математическата статистика намира широко приожение в 
практическия анализ на актуалните инженерни проблеми. При това в тези 
изследвания се наблюдава използването на различни математически науки и 
тяхното взаимодействие. Така например, много задачи, които се решават с 
помощта на динамически модели (свързани основно с решенията на моделиращи 
диференциални уравнения), предварително са подложени на статистическа 
обработка на входните дани. Статистическата обработка на даните от своя страна е 
пряко свързана с надеждността на получените резултати. Оценката на допуснатите 
грешки, разсейването на резултатите, намирането на подходящи по обем 
статистически изследвания и много други необходими практически умения са 
обект на предлаганата учебна дисциплина. 
 Основната цел на предлагания курс е да се покажат на бъдещия инженер, 
който ще се занимава с оценка на качеството на продукцията и допускането и до 
реализация, характеристиките, на които са подложени случайните колебания при 
създаването на продуктите на производството. Също така са посочени и начините 
на избор на приемлив статистически модел и използването на този модел за 
решаване на практически задачи. Изборът на предлаганите теми е свързан с 
поставената цел. 
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III. Лекционен курс и упражнения 
 
 
 ТЕМИ лекции упраж-

нения 
  1 Алгебра на събитията.  

Събития. Действия. Булеви алгебра и -алгебра. 

2 1 

  2 Вероятност.  
Аксиоми за вероятност. Вероятностно пространство. 
Класическа вероятност. Условна вероятност. Независими 
събития. Формула за произведение на вероятности. 
Формула за пълната вероятност. Формула на Бейс. 

3 6 

  3 Случайни величини.   
Дискретни и непрекъснати случайни величини. Функция 
на  разпределение. Плътност на разпределение. Числови 
характеристики на случайни величини. Мода, медиана, 
асиметрия, ексцес. 

3 4 

  4 Специални разпределения. 
Специални дискретни разпределения: Бернулиево, 
биномно, Поасоново, геометрично.  
Специални непрекъснати разпределения: равномерно, 
експоненциално, нормално. 

4 3 

  5 Статистика на числовите характеристики на 
един измерим признак. 
Средна стойност. Медиана. Мода. Средно геометрично. 
Мярка на разсейване. Средно квадратично отклонение. 
Дисперсия. 

3 8 

  6 Генерална съвкупност. 
Генерална съвкупност. Извадка. Разпределения 

2 3 

  7 Проверка на хипотези. 
Проверка на хипотезите за средната стойност и 
дисперсията при основните видове разпределения. 
Проверка на хипотезата на разпределението по критерия 

2 . Корелация 

3 5 

 Общо 20 30 
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IV. Курсови работи 
 

Курсовите работи са две. Първата от тях включва по една задача от теми с 
номера 1, 2, 3 и 4. Втората работа включва по една задача от темите с номера 5, 6 и 
7. Студентите изготвят и предават курсовите проекти до края на учебния семестър. 
Всеки един от успешно реализираните проекти участват с тегло 0,5 при 
кредитирането на студентите. 

 
V. Контролни упражнения 
 

Контролните упражнения са също две. Учебният материал, който включват, 
е съответен на материала, предвиден за курсовите работи. Кредите, които 
получават студентите при успешно реализиране на контролното, са също по 1. 
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