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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО 

2. Код на курса:41.1.2.2.13 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5.Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: проф. дтн инж. Димитър Радев, гл. ас. д-р инж. Страхил Соколов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите основни познания по програмиране и да ги 

запознае със съвременните програмни езици. Студентите, завършили обучението си по 

дисциплината трябва да имат познания по програмиране, да са запознати със синтаксиса на 

програмния език Java и да имат основни умения за работа с някои съвременни платформи за 

разработка с него. 

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

Основни знания в изготвянето на алгоритми и свеждането им до програми. 

Практически умения в използването на езика за програмиране JAVA в съвременна 

интегрирана среда за разработка. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

✓ да обясняват понятия и принципи, свързани с програмирането на съвременни 

програмни езици; 

✓ да разчитат код, написан на Java или друг съвременен програмен език като C#; 

✓ да използват среда за разработка; 

✓ да разпознават и отстраняват възникнали основни неизправности при компилиране на 

код на Java. 

10.Начин на преподаване:  
Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери от реални приложения на компютърното програмиране.  

Практическите упражнения се провеждат в лаборатория на катедрата, оборудвана с 

необходимите компютри, позволяващи инсталацията и конфигурацията на среда за 

разработка на Java. 

11.Предварителни изисквания: Компютърни архитектури, Операционни системи и 

Инженерна математика 1 

12. Съдържание на курса:  

Въведение в курса. Запознаване с езика за програмиране Java.  Основни понятия. 

Алгоритми. Обектноориентиран анализ и моделиране. Структура на Java програмата. Клас, 

main() метод.  Инсталиране и конфигуриране на на среда за разработка. Изпълнение на Java 

програма. 

Синтаксис диаграми и дефиниции на класове и методи. Насоки за форматиране на код. 

Коментари. Именоване на класове, методи и променливи. Извеждане на текст към конзолата. 

Форматиране на изхода към конзолата. Типове данни. Примитивни и Референтни типове 

данни.  



Променливи. Имена на променливи. Блокове, видимост и валидност на локални 

променливи. Литерали и константи.  Вход и изход от конзолата. Разглеждане на 

възможностите на класовете Scanner и Simput. Бройни системи. Представяне на числата с 

плаваща запетая. Конвертиране между примитивни типове (Casting).  Аритметични 

оператори. Извикване на методи. Рекурсия. Оператори за сравнение. Логически и побитови 

оператори. Условен оператор. Побитови операции. Раздел IV – Условни конструкции. Цикли 

и Масиви. Символни низове. Условни конструкции. if, if-else, switch конструкции. Цикъл for, 

while, do-while. Масиви. Итериране върху елементите на масив. Символни низове. Класове и 

обекти. Обобщение. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит от 30 въпроса, като въпросите имат до 4 възможни 

отговора, от които един верен, както и писмен отговор на поне един отворен въпрос или 

решаване на задача за програмиране. 

Общият брой на точките в писмения изпит, които могат да бъдат достигнати, е 100. Всеки 

един от въпросите в крайния изпит носи по 3 точки, а отговорът на отворения въпрос носи до 

10 точки.  

Формирането на крайната оценка е на базата на получените през семестъра точки, като 

съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в Таблица 1. 

 

Таблица 1 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

21 – 34 Слаб 2 (FX) 

35 – 42 Среден 3.00 (E) 

43 – 49 Среден 3.00 (D) 

50 – 64 Добър 4.00 (C) 

65 – 79 Мн. добър 5.00 (B) 

над 80 точки Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 


