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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Практикум по програмиране 

 2. Код на курса: 09.1.2.0.10 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 9 

 8. Име на лектора: гл. ас. д-р инж. Страхил Соколов 

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

(цели):  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания за ролята по програмиране, съвременни платформи и среди за 

разработка на приложения. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават 

умения за програмиране с помощта на съвременна среда за разработка и практически 

умения за решаването на прости задачи по програмиране. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания: 

 Основни понятия в програмирането; 

 Пресмятания и логически проверки; 

 Примитивни типове данни;  

 Повторения и цикли; 

 Хранилища за сорс код; 

 Методи и подпрограми; 

 Речници (асоциативни масиви); 

 Обекти и прости класове; 

 Работа с файлове и изключения; 

 Текстообработка и регулярни изрази. 

Практически умения:  

 Работа с Git и GitHub; 

 Работа с LINQ и lambda изрази; 

 Програмиране с използването на средата Visual Studio и езика C#. 

  

10.Начин на преподаване: семинарни упражнения и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Операционни системи, Основи на програмирането, Основи на информационните 

технологии, Компютърни архитектури и др. включени в учебния план на специалноста 

„Софтуерно проектиране“ за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„професионален бакалавър”. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Създаване на прости програмки с Visual Studio и C#, Дебъгване на код, Обработка на 

текст и регулярни изрази и др. 

  



13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Наков С. и колектив, Основи на програмирането със C#, София, 2017, ISBN 978-619-

00-0635-0, https://csharp-book.softuni.bg 

 Наков С., Колев В. и колектив, Въведение в със C#, София, 2015, ISBN 978-954-400-

527-6, http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/ 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез изпит. Писменият изпит се 

провежда под формата на тест с отворени въпроси върху материала, посочен в конспекта 

и представен на лекциите по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на 

поставените въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от десет въпроса. Оценява се отговора на всеки 

въпрос от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста 

се оценява с 10 точки. Максимален брой точки – 100. 

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите 

упражнения и проведените контролни работи за проверка на теоретичната и 

практическата усвояемост) и оценката от писмения изпит се трансформират в крайна 

оценка по шестобалната система. 

Формиране на крайната оценка 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения изпит и оценка 

от текущ контрол, дадена в таблица 1. 

Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3.00 (E) 

46 - 56 Среден 3.00 (D) 

61 - 74 Добър 4.00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5.00 (B) 

89 - 100 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 
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