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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: АБСТРАКТНИ СТРУКТУРИ 

2. Код на курса: 41.2.3.3.27 

3. Вид на курса: Избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Б. Иванова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

практически знания, за да обезпечи необходимия абстрактен математически апарат за 

изучаването на учебните дисциплини, включени в учебния план на специалността.  

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

Основни знания за принципите и методите на Теорията на категориите и нейното 

приложение в информационните технологии. 

Практически умения да прилагат основни абстрактни математически структури и 

методи за решаване на реални проблеми и извършване на основни пресмятания.  

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

обясняват понятия, принципи и да прилагат абстрактни математически структури и методи, 

свързани с използване на инженерната математика; да избират най-подходящите методи при 

моделиране на реална задача; да решават задачи, прилагайки определени математически 

методи; да правят обосновани изводи, свързани с решаването на проблема. 

 10. Начин на преподаване: 

По време на лекциите студентите се запознават последователно с предвидения материал. 

Учебният материал се илюстрира с примери и приложения, които максимално улесняват 

работата на студентите в упражненията. Лекциите са илюстрирани с графичен материал, 

който се представя чрез презентации с мултимедиен проектор и се допълват с примери и 

задачи.  

Студентите са информирани за необходимостта от предварителна подготовка по 

определена тема преди съответното практическо занятие.  

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат познания по Инженерна математика 1, Инженерна 

математика 2, Основи на програмирането, Основи на информационните технологии и др., 

включени в учебния план на специалността. 

Курсове, ползващи дисциплината са: Обектно-ориентирано програмиране, Облачни 

технологии и др., включени в учебния план на специалността  

12. Съдържание на курса:  

Учебното съдържание е структурирано в следните раздели: Въведение в Теория на 

категориите за ИТ инженери; Базови математически понятия - множества и мулти-множества 

Базови математически понятия - функции; Базови математически понятия - графи; Базови 

математически понятия - хомоморфизми на графи; Категории - основни дефиниции; 

Функционалните езици за програмиране като категории;  Математическите структури като 

категории; Категории от множества със структура; Категории от алгебрични структури, 

категория от категории; Свойства на обектите и стрелките в категория; Функтори -  действия 

и типове. Еквивалентност на функтори; Диаграми - естествени трансформации; Естествени 



трансформации между функтори; Моноиди като множества и като категории в езиците за 

програмиране 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Окончателната оценка по дисциплината се 

оформя на базата на точкова система като максималният брой точки, който студентите могат 

да получат е 60. Те се формират от следните дейности: успешно решаване на задачи от 

Контролна работа – до 30 точки; успешно справяне с поставена задача на лекциите или 

практическите упражнения – до 30 точки.  Формирането на крайната оценка е на 

базата на получените 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 – 25 Слаб 2 (FX) 

26 – 30 Среден 3.00 (E) 

31 – 35 Среден 3.00 (D) 

36 – 45 Добър 4.00 (C) 

46 – 55 Мн. добър 5.00 (B) 

56 – 60 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български  
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