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АНОТАЦИЯ 

Теоретични основи на математиката е дисциплина от учебния план на 

Центъра по  хуманитарни науки на Бургаския свободен университет, предназначена да 

осигури необходимия минимум от знания и умения за покриване на методическите 

изисквания за преподаване на математика в предучилищния и в началния етап на 

образование. В учебната дисциплина Теоретични основи на математиката се 

осъществява обучение за придобиване на теоретични знания и практически умения от 

теория на множествата, математическа логика, теория на естествените числа и евклидова 

геометрия в обем, необходим за качествено създаване на базови математически знания 

на обучаемите деца. В лекционния курс се изграждат понятията и се извежда 

математическия формулен апарат. Понятията са демонстрирани с множество примери. В 

упражненията се разглеждат основни задачи. Дисциплината завършва с изпит.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е студентите да овладеят теоретичните основи на 

математическото съдържание, което се усвоява в предучилищна и начална училищна 

възраст. Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да усвоят знания за: 

 елементи от теория на множествата; 

 елементи от математическата логика; 

 релации и операции; 

 теория на естествените числа; 

 основните понятия в планиметрията. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е основна за специалността и изисква предварителни знания по 

математика само от училищния курс на обучение.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

А. Лекционен курс 

Тема 1. Елементи от математическата логика 

Съдържание: съждение, видовете съждения, операции и релации със съждения 

Тема 2. Елементи от теорията на множествата 

Съдържание: множество, елемент на множество, подмножество и операции с 
множества 

Тема 3. Релации и операции 

Съдържание: видовете двучленни релации, свойствата на двучленни релации, 
двучленни операции, свойства на двучленни операции 

Тема 4. Теория на естествените числа 

Съдържание: количествената теория на естествените числа, релации и операции с 
естествени числа и техните свойства 

Тема 5. Аксиоматично изграждане на геометрията 

Съдържание: въведение в аксиоматиката на планиметрията стереометрията, 
основни геометрични фигури: отсечка, права линия, триъгълник, четириъгълник и др., 
свойства на основните геометрични фигури. 
 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1. Елементи от математическата логика 

Съдържание: задачи от логически релации и операции със съждения 

Тема 2. Елементи от теорията на множествата 

Съдържание: задачи от множества 

Тема 3. Релации и операции 

Съдържание: задачи от релации и операции  

Тема 4. Теория на естествените числа 

Съдържание: задачи от релации и операции в множеството на естествените числа 

Тема 5. Аксиоматично изграждане на геометрията 

Съдържание: задачи от геометрични фигури и свойствата им 
 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. На студентите се предоставя пълна информация за съдържанието на 

програмата на дисциплината, както и изискванията за оценяване и конспекта. 

2. Успешната подготовка изисква аудиторна работа, самостоятелна работа през 

семестъра и консултации с преподавателя. 

3. Електронните материали, които се предоставят на обучаемите, подпомагат 

учебния процес и разширява възможностите на преподавателите при осъществяване на 

задълбочено обучение 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

В курса на обучение за редовна форма на обучение е предвидено провеждането 

на две контролни работи. 

Изпитът включва теоретични въпроси и решаване на задачи. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. П. Георгиева, Е. Николова, Методика на обучението по математика с училищен 

курс. Полиграф, 2020 

2. Р. Балабанова, Е. Динева. Математика. Бургас, 1995. 

3. Комплект учебници и помагала по математика за детската градина, 1, 2, 3 и 4 

класове. 

4. З. Лалчев, Математика в задачи и методи. Веда Словена ЖГ, 2010. 



 3 

5. З. Лалчев, Преходът множество-число и неговата проекция в обучението по 

математика в предучилищна и училищна степен, Веда Словена ЖГ, , 2012. 

6. К. Чимев, Кирил. Математика. Благоевград, 1992. 

7. Е. Николова, П. Георгиева, Методика на обучението по математиката в 

прогимназиален и гимназиален етап. Полиграф, 2019  



 4 

 

 

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: 
Декан: 

 

  
  
  
 ED107 
 ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА МАТЕМАТИКАТА 
 Лектор:  доц. д-р Пенка В. Георгиева 

 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 

1. Съждение, операции със съждения 

2. Релации между съждения 

3. Множество, елемент на множество, подмножество 

4. Обединение и сечение на множества 

5. Разлика на две множества и допълнение на множество 

6. Декартово произведение на множества 

7. Двучленни релации, функции и изображения, равномощни множества 

8. Двучленни операции 

9. Естествените числа като класове равномощни крайни множества 

10. Релации в множеството на естествените числа 

11. Събиране в множеството на естествените числа 

12. Изваждане в множеството на естествените числа 

13. Умножение в множеството на естествените числа 

14. Деление в множеството на естествените числа 

15. Делимост, НОД и НОК 

16. Деление с остатък 

17. Аксиоми на равнината 

18. Сравняване, събиране и изваждане на отсечки 

19. Сравняване, събиране и изваждане на ъгли 

20. Триъгълник, видове, еднакви триъгълници 

21. Четириъгълник, видове 

22. Обиколка и лице на геометрични фигури 
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