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І .  ИЗВАДКИ  ОТ  УЧЕБНИЯ  ПЛАН  
 

Хорариум (часа) Вид занятия и дейности Семестър Седмично общо Кредит Вид на оце-
няването 

А. Аудиторна заетост І 3 45 4.5  
а) лекции І 2 30   
б) семинарни упражнения      
в) практически упражнения І 1 15   
. . . . . .      
Б) Извънаудиторна заетост – 60 
часа 

І   xxx  

Общ кредит    xxx  
Оценяване     Изпит 

 
 
 
ІІ.  А Н О Т А Ц И Я  
Учебната програма е предназначена за курса по “Техническа механика” за студентите от  
специалност ‘ПОТТ’ на Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград. Тя се явя-
ва въведение в основните принципи и закономерности на механиката и ще послужи като ос-
нова за изучаване на няколко дисциплини в по-горните курсове.   

 Основните цели на курса са:  

 Познавателни - студентите да се запознаят с физическите и математическите основи 
на механичната форма на движение на телата, равновесното им състояние и принципите на 
оразмеряване и кинематичен анализ на основни механизми в машините. 
 В този смисъл, курсът се явява начално запознаване и основа при усвояването на някои спе-
циализирани дисциплини включени в учебният план на специалността.   
 Приложно-практически – формиране у студентите на умения за анализ и оценка на 
механичното натоварване на тела и механизми.  

 
Очаквани резултати 
На познавателни равнище: студентите познават и могат да обяснят основните принци-

пи на функциониране на някои машинни елементи, детайли и механизми и да определят ме-
ханичното натоварване на някои от тях. 

На равнище компетенции: студентите могат да ползват теоретични подходи и понятий-
но-терминологичния апарат използван в машинните технологии; могат да оценяват работос-
пособността и възможностите на механични конструкции и механизми.   

 
Предметни връзки с останали дисциплини 
Входящи: курсът по дисциплината изисква начални знания по дисциплини като „Мате-

матика”, „Физика”. 
Изходящи: резултатите от обучението по дисциплината са предпоставка за обучение по 

дисциплини от раздела за машинни технологии. 
 



І І І .  СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ПРОГРАМАТА  
 
ІІІ. А. ЛЕКЦИИ 
 
 
Тема 1 
Предмет и основни понятия. Раздели на механиката........2 уч.часа 
1.1. Предмет и основни понятия в механиката. 
1.2. Понятие за сила, проекции на сила, аналитично и векторно представяне. 
1.3. Раздели на механиката. Аксиоми на механиката.  
1.4 Свободно и несвободно тяло. Опори и опорни реакции. Основни видове опори.   
  
Литература:  А-1, Б-1 
 
Тема 2 
Редукция и равновесие на конкурентна система сили.  .......2 уч.часа 
2.1.Векторна редукция и условие за равновесие. 
2.2. Частни случаи. 
2.3. Аналитична редукция на конкурентна система сили.  
 
Литература:  А-1, Б-1 
 
Тема 3  
Редукция и равновесие на произволна пространствена система сили   4 уч.часа  
3.1. Момент на сила спрямо точка и ос. Векторно и аналитично представяне. 
3.2. Главен момент на система сили спрямо ос. Двоица. 
3.3. Векторна и аналитична редукция и равновесие на произволна пространствена система 
сили.  
 
Литература:  А-1, Б-1 
 
 Тема 4 
Равновесие на телата при наличие на сили на триене......2 уч. ч. 
4.1. Триене на телата. 
4.2. Триене при покой,плъзгане и търкаляне  
4.2. Условия за равновесие при наличие на сили на триене. 
 
Литература:  А-1, Б-1 
 
Тема 5 
Съпротивление на материалите. Основни хипотези и принципи   3 уч.часа 
5.1. Предмет и задачи на науката съпротивление на материалите. 
5.2. Основни хипотези и принципи. Видове конструктивни форми на телата. 
5.3. Метод на сечението за определяне на вътрешните сили. Напрежения и деформации. 
5.4. Напрегнато състояние. Закон на Хук. 
  
Литература:  А-3, Б-1 
 
Тема 6 
Якостни условия за оразмеряване на конструкционни елементи 3 уч.часа 

6.1 Напрегнато състояние в околността на точка 
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.  
6.2. Якостни условия за оразмеряване в условията на едномерно напрегнато състояние. 
6.3. Якостни условия за оразмеряване в условията на в условията на чисто плъзгане 
6.4. Якостни условия за оразмеряване в условията на сложно напрегнато състояние 
  
Литература:  А-3, Б-1 
 
Тема 7 
Тема 7 
Геометрични характеристики на равнинни фигури. Разпределение на нормалните нап-
режения.  2 учебни часа 
7.1. Геометрични характеристики на равнинни фигури. 
7.2. Разпределение на нормалните напрежения в условията на едномерно напрегнато състоя-
ние. 
    
Литература:  А-3, Б-1 
 
Тема 8 
Якостни условия за оразмеряване при различни видове напрегнато състояние – 2 учеб-
ни часа 
8.1. Чист опън (натиск) 
8.2. Чисто огъване. 
8.3. Оразмеряване при чисто плъзгане. Чисто срязване. Чисто усукване. 
  
 
  

 
Тема 9 
Кинематика на точка.        2 уч.часа 
9.1. Векторен и координатен метод на описване на движението на точка.  
9.2. Закон на движението. Траектория, степени на свобода. 
9.3. Скорост и ускорение на точка. Представяне в различни координатни системи. 
 
Литература:  А-1, Б-1    
 
Тема 10 
Кинематика на идеално твърдо тяло.      4 уч.часа 
10.1. Общо движение на твърдо тяло.  
10.2. Степени на свобода, параметри и закон на движението на тялото 
10.3. Закон за разпределение на скоростите и ускоренията.   
10.4 Прости движения на твърдо тяло; Постъпателно движение; Въртене около постоянна ос. 
10.5. Преобразуване на прости движения. Механизми за преобразуване на движенията.   
10.6. Абсолютно, релативно и преносно движение. Събиране на движенията на твърдо тяло 
 
Литература:  А-1, Б-1 
 
Тема 11.  
Основи на теорията на машините и механизмите..   2 уч.часа 
11.1. Структура и класификация на механизмите. Кинематична двоица. 
11.2. Степени на свобода на механизмите. Излишни и недостатъчни степени на свобода.  
11.3. Структурен анализ и синтез на равнинни механизми. 
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Литература:  А-2, Б-1 
 
 
Тема 12. Лостови, гърбични и зъбни механизми – 3 часа лекции 
12.1. Видове и основни геометрични параметри. 
12.2. Анализ и синтез на лостови и гърбични механизми. 
12.1 Кинематика на зъбни механизми 
12.2 Центроидни механизми.  
 
Литература:  А-2, Б-1 
 
 
 
 
ІІІ. Б. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Редукция на конкурентна система сили  -2 часа  
2. Редукция на произволна система сили. Момент на сила    - 2 часа 
3. Определяне на опорни рекции. Вътрешни усилия.  - 3 часа 
4. Геометрични характеристики на равнинни фигури - 2 часа 
5. Якостно оразмеряване при различни видове напрегнато състояние - 2 часа 

 6. Кинематика на точка и тяло. Прости движения на твърдо тяло – 4 часа 
   

 
ІV. ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

А. Основна 
1. Здравка Чернева, С. Карапетрова, Н. Манолов, Б. Белниколовски, Теоретична механика – 
Част I, Издателство на Технически университет, София, 2007. 
2. Н. Минчев, В. Живков, К. Енчев, П. Стоянов, Теория на машините и механизмите, Изда-
телство „Техника”, София,1991. 
 3. Л. Лазов, С.Славов,Съпротивление на материалите, Техника, София, 1992. 
 
  Б. Допълнителна 
1. www.shtrakov.net 
2. http://www.upgradingandrepairingpc.com 
  
 

Ключови думи 
Абсолютно твърдо тяло, материална точка, механична система, статика, кинематика, 

съпротивление на материалите, якост на материалите, вътрешни усилия, механични напре-
жения, теория на машините и механизмите. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 
 

А. За аудиторната заетост 
Основен метод на обучението е лекцията. Тя се съчетава с дискусия при подходящо 

лекционно съдържание от учебния курс. Използват се и презентации на Power Point. В края 
на лекцията се предвижда провеждане на кратка беседа за обобщение по темата и затвърдя-
ване на материала. Допуска се включване на студентите със свои съобщения по темата от 
лекцията, изградени въз основа на самостоятелна работа с научна литература. 
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Б. За практическите упражнения 

 Основната цел на практическите упражнения по дисциплината е студентите да усвоят уме-
ния за решаване на задачи, свързани с анализа и оразмеряване на механични детайли и конс-
трукции. Естеството на решаваните задачи (изграждането на практически умения) предпола-
га използването на различни методи за обучение: разказ, обяснение, демонстрация,  упраж-
нения, самостоятелна работа (индивидуално или в екип), дискусия. 

 
Очакваните резултати са студентите да се запознаят с основните принципи и закономер-
ности при анализа на механични системи, да могат да правят оценки за състоянието и рабо-
тоспособността на машинни детайли и механизми и да  се подготвят за усвояване на знания 
по различни дисциплини в процеса на тяхното обучение. 

 
Контрол на резултатите:  
Текущият контрол върху резултатите от практическите упражнения се осъществява 

чрез:  
1) два теста (Т1) в средата и края на семестъра върху теоретичното учебно съдържание. 
2) два (Т2) теста върху теми от практическите задачи. 
3) самостоятелно разработване и защитаване на две (2) задачи от извънаудторната зае-

тост. 
4) Заключителният контрол е писмен изпит под формата на тест.  
 
В. За извънаудиторната заетост – обем от 60 часа 
На студентите се възлагат следните видове задачи, които се оценяват с условни едини-

ци (точки): 
1) Решаване на задачи от раздела статика (конкурентни и произволни системи от сили) 

- до 20 у.е. 
2) Решаване на задачи за равновесие при наличие на триене  – до 10 у.е. (реферат) 
3) Вътрешни усилия, напрегнато състояние на телата  – до 20 у.е. (реферат) 
4) Кинематика на точка и твърдо тяло - до 20 у.е. (реферат) 
5) Теория на машините и механизмите – до 10 т. (реферат) 

   
 
VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА 

 
А. Кредитите по дисциплината – общо 4.5. 
Общият брой кредити по дисциплината се равняват на 100 условни единици. Относи-

телният дял на кредитните единици от аудиторна и извънаудиторна заетост е по 50 %. 
Кредитните единици от постиженията от самостоятелната работа в извънаудиторната 

заетост са 50 условни единици. 
Условните единици от аудиторна заетост се набират със съответната тежест както 

следва: 
1) от посещения на лекции .......................................................................до 10 условни ед. 
2) изпълнени задачи по време на практическите упражнения..............до 20 условни ед. 
3) от посещения на практически упражнения .......................................до 10 условни ед. 
4) за успешно положен тест......................................................................до 20 условни ед. 
  
 
Условия за зачитане на резултатите от формите на участие на студента в обучени-

ето и учебния процес 
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Регистриране на постиженията. Участието на студентите в отделните форми на дей-
ност и резултатите от тях се регистрират в общ протокол, които се съхранява в учебен отдел 
заедно с протокола от семестриалния изпит. 

Протоколът се състои от три отделни части и има следния вид: 
 

Лекции по дати № 
по 
ред 

Студенти (име, фамилия, фак. №) 
Присъдени условни кредитни единици 

Общо  
усл. ед. 

           
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
           

Практически упражнения по дати № 
по 
ред 

Студенти (име, фамилия, фак. №) 
Присъдени условни кредитни единици 

Общо  
усл. ед. 

           
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
           

Изпълнени самостоятелни работи (по 
теми) 

№ 
по 
ред 

Студенти (име, фамилия, фак. №) 

Присъдени условни кредитни единици 

Общо  
усл. ед. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
За посещение на лекция от 2 уч. часа с участие във финалното обобщение се присъждат 

до 2 условни кредитни единици. Ако студентът се включи по темата със съобщение (предва-
рително заявено и одобрено от преподавателя – в рамките на 10 мин.), разработено при са-
мостоятелна работа, му се присъждат до 3 условни единици. То трябва да се представи и в 
писмен вид и на електронен носител. Максималният брой условни кредитни единици са до 
10 у.е. и се зачитат след два успешни контролни теста върху материала от лекционния курс. 

Само за физическо присъствие в практическите упражнения се присъжда 1 условна кре-
дитна единица. 

За активното участие в практическите занятия с оформен краен продукт (разработен 
реферат, или презентация на учебен въпрос) се присъждат до 10 условни кредитни единици, 
определени съобразно сложността на изпълняваните задачи. Максималният брой условни 
единици  от практическите занятия се зачита само след успешно изпълнени 2 (две) контролни 
работи (тест), всяка от която се оценява максимално с 10 условни единици. 

 
За извънаудиторната заетост – всяка успешно завършена самостоятелна задача от та-

зи заетост се присъждат кредитни единици, определени според вида и сложността на възло-
жената  самостоятелна работа. Кредитните единици се присъждат върху представена и защи-
тена разработка, която се представя задължително на електронен и хартиен носител и се съх-
ранява три месеца, съгласно Правилника за образователните дейности. 

 
Б. Условия за допускане до изпит 
За да бъде допуснат до изпит студентът е необходимо да бъдат отработени 100 условни 

единици, от които:  
1) един (1) успешен тест върху материал от лекционния курс, 
2) две (2) успешни контролни работи (текущи тестове) от практическите упражнения, 
3) успешно решени самостоятелни задачи от извънаудиторната заетост до набиране на 

50 (петдесет) у.е., 
4) посещения на лекции и практически занятия, 
5) посещение на всички практически упражнения.  
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В. Изпит 
Относителният дял на постиженията на студентите от текущия контрол е 50 % от край-

ната оценка на студента. 
Оценката от аудиторната заетост, участваща във формирането на крайното постижение 

на студента, е оценката от текущите тестове.  
Оценката за една зачетена условна единици от дейност в извънаудиторната заетост 

формира 0.06 от крайната оценка за извънаудиторната заетост. 
Основна форма на оценяване на знанията и уменията на студентите по дисциплината е 

тест. Скалата за оценяване се обявява към всеки тест в зависимост от сложността на задачи-
те, включени в теста.  

Долната граница от постижения по теста за „Среден (3)” не може да бъде по-малка от 
35 % от общия бал по теста (в точки). 

Общата оценка по тестовете от текущия контрол върху съдържанието от лекцион-

ния курс и практическите упражнения е средна аритметична 
2

21 TTT +
=  от съответните 

тестове (Т1 и Т2). При слаба оценка по който и да е от тестовете, изпитът се повтаря в 
същата форма до положителна оценка. 

Окончателната оценка по дисциплината се образува както следва: 
 

Окончателна оценка = 0,2 
−

Т  + 0, 3 самостоятелна работа + 0, 5 изпит  
 
Г. Критерии за оценка на постиженията при текущия контрол (при семинарните 

упражнения и резултатите от извънаудиторната заетост) са: 
1) сложност на задачата (много сложна, сложна, лека, много лека); 
2) обхват на изпълнението й (пълен, частичен, непълен); 
3) системност на изискваните за изпълнението знания (задача сама за себе си; предпо-

лагаща ограничени знания от една научна област; предполагащи комплексни знания от раз-
лични области); 

4) разбиране – лично мнение и интерпретиране на поставената задача и постигнатите 
резултати (пълно и обхватно интерпретиране, откъслечно, липса на интерпретиране) 

Относителния дял на всеки коефициент във формирането на оценката на постижения-
та е К= 0,25. 

 
Д. При недопускане до изпит 
Ако след приключване на учебния курс при посочените условия студентът не е набрал 

минимумът от 50 условни единици, съществуват две възможности: 
1) да ги отработи след това със самостоятелна работа, допълваща кредитите до 100 у.е., 

но само в рамките до ликвидационната сесия на същия семестър. В противен случай 
не получава заверка и не се явява на писмено тестово изпитване. 

2) Да повтори курса следващата учебна година при същите или променени (евентуал-
но) условия. 

3) Допуска се във форма на консултация отработване на не повече от 1/2 от евентуално 
пропуснати практически упражнения. 

 
Е. Условия за освобождаване от изпит: 
Освобождаването от изпит става при изпълнение на следните изисквания: 
С оценка „Отличен (6)”:  
1) Не по-малко от четири посещения на лекции и всички практически занятия, за които 

има набрани поне 20 условни кредитни единици.  
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2) Две успешни контролни работи (в тестова форма) оценени с отличен (6). 
3) Самостоятелно подготвени и изпълнени до край разработки или проучвания (рефе-

рати), оценен с оценка „отличен” 6. 
 
С оценка „Много добър (5)”: 
1) Не по-малко от три посещения на лекции и практически занятия, за които има наб-

рани поне 20 условни кредитни единици.  
2) Две успешни контролни работи (в тестова форма) оценени с много добър (5). 
3) Самостоятелно подготвени и изпълнени до край разработки или проучвания (рефе-

рати), оценен с оценка много добър (5). 
 
Е. Указания за разработки: 
Дейностите за самостоятелните разработки са посочени в частта за извънаудиторна зае-

тост. Тематиката на всяка конкретна дейност се уточнява от преподавателя в индивидуална 
консултация със студента. 

Критерии за присъждане на кредити: 
За обем – до 10 стандартни машинописни страници (30 реда х 60 знака) в зависимост от 

логиката на темата за разработване.  
Структура – в разработката задължително се включват: 1) на титулната страница – име 

на университета, факултет, катедра, тема, име на студента; за съдържанието – увод, обоснов-
ка на проблема, обосновка на обекта и предмета, цели и задачи на работата, теза (хипотеза) 
за доказване, анализ на литературата по темата, емпирични резултати (ако такива са необхо-
дими), анализ на емпиричните резултати, прогноза по проблема; изводи от проучването, ци-
тирана реално ползвана литература.  

Оформление – представя се подходящо оформена на хартиен и електронен носители. 
Защита – работа се защитава устно. Представят се аргументирано резултатите от рабо-

тата по темата. При защита се има предвид аргументацията на тезите и тяхното доказателст-
во на езика на науката, от която произтича проблема. 

Могат да се възлагат и групови разработки (на по двама студенти), когато тематиката 
позволява по-голям обем от дейности. В този случай в разработката се указва авторството на 
всеки от работилите. При защитата всеки защитава своята част от работата. 

Относителния дял на всеки коефициент във формирането на оценката на постижения-
та е К= 0,25. 
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