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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: Дискретни структури и теория на автоматите 

2. Код на курса: 23.1.1.0.02 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първа 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Саранова 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да са усвоили 

основните понятия от някои важни области, даващи базови знания на компютърните 

науки: базовите дискретни структури, използвани като математически модели в различни 

области на приложната математика и компютърните науки; множества, операции и 

релации в крайни множества и представянето им като структурни данни; формална 

логика и логически фунции; графи и връзки между графите; бинарни релации; алгоритми и 

сложност на алгоритмите; комбинаторен анализ (генериране на комбинаторни функции, 

аналитични и логически методи и т.н.); крайни автомати.  

Целта на курса по учебната дисциплина е да даде на студентите в систематизиран 

вид основни познания в областта на информатиката (компютърните науки), теория на 

алгоритмите и алгоритмизацията на изчислителните процедури.  

 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11. Предварителни изисквания:  

Необходими предварителни знания по дисциплините: „Висша Математика I”, 

„Висша математика II”, „Основи на информатиката”, „Програмирaне”, 

„Компютърни архитектури”, „Информационни технологии”, „Бази от данни в 

телекомуникациите” 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Курсът „Дискретни структури и теория на автоматите” е въведение в няколко 

различни математически теории, обединени от дискретния характер на разглежданите 

обекти и ориентацията им към създаването и ефективното използване на изчислителните 

системи: дискретни множества, релации и функции; изброителна и структурна 

комбинаторика; формални езици, пораждащи граматики и абстрактни разпознаващи 

машини; двоични (булеви) функции и схеми от функционални елементи; кодиране на 

информацията. Сред целите на курса е да бъдат овладени спецификите на 

доказателствата в дискретните математически теории – конструктивността, 

индуктивните доказателства, доказателства на свойствата на алгоритмични процедури и 

т.н. 

 

 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):  

1. Соскова М., Записки по дискретна математика и алгоритми, 2015, 

https://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/msoskova/LectureNotesDMA.pdf; 

https://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/msoskova/LectureNotesDMA.pdf


2. http://epubl.tugab.bg/documents/cat_view/43-; 

3. http://techs-mobile.blogspot.com/p/informatics.html 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит, съгласно учебния план. Писменият изпит включва 

въпроси, проверяващи както теоретичните познания по дисциплината, така и практически 

умения да се решават задачи. Задачите включват елементи от различните раздели на 

дисциплината. Оценката се формира по точкова система.  

Крайната оценка се формира от резултатите от 1 контролна работа (макс. 20 

точки) и изпит (макс. 40 точки). Окончателната оценка се получава чрез сумата от  точки 

от контролната работа и точки от изпита, умножена с коефициент на тежест 0,1. 

 Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система 

Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на 

решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 

задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 Формиране на крайната оценка 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример 2 

1 Контролна работа 20 20 16 

2 Изпит 40 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*32  3  = 0,1*41  4 

 

 15. Език на преподаване: български 

 

http://epubl.tugab.bg/documents/cat_view/43-
http://techs-mobile.blogspot.com/p/informatics.html

