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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРАКТИКУМ ПО ПРОГРАМИРАНЕ 2 

2. Код на курса: 42.1.6.6.53 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р инж Страхил Соколов, ас. маг. инж. Михаил Чалашканов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

знания за програмирането, съвременните 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 за основните 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 за работа с Git и GitHub, работа с LINQ и lambda изрази, както и за 

програмиране с използването на Python. 

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

 да познават езика за програмиране Python. 

 да са запознати с принципите за програмиране върху вградени устройства с 

операционна система 

 да могат да отстраняват грешки в кода на Python. 

 10. Начин на преподаване: 

Практическите упражнения се провеждат в лаборатория или на собствен компютър на 

Практическите упражнения се провеждат в лаборатория или на собствен компютър на 

студента, снабдени с необходимото оборудване – хардуер и софтуер за разработка на 

приложения. Преди всяко практическо занятие студентите са информирани за 

необходимостта от предварителна подготовка по съответната тема. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат познания по Основи на програмирането, Основи на 

информационните технологии, Обектно-ориентирано програмиране, Практикум по 

програмиране 1. 

12. Съдържание на курса:  

Въведение в курса. Запознаване с Python и Raspberry Pi. Прости пресмятания. Логически 

проверки. Повторения (цикли). Вложени цикли. Системи за контрол на изходния код, Git and 

GitHub. Типове данни: числови типове и превръщане между типове данни. Типове данни: 

текст и други типове данни, променливи. Методи: деклариране и извикване на методи. 

Дебъгване и отстраняване на грешки от кода. 

Масиви: основи на обработката на масиви. Списъци: обработка на последователности с 

променлива дължина. Алгоритми за обработка на масиви и списъци. Речници. Вложени 

речници. Работа с lambda изрази и LINQ. Обекти и класове в Python. Работа с файлове, 



директории и обработка на изключения. Символни низове и текстообработка. Регулярни 

изрази (RegEx). 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Monk, Simon. Programming the Raspberry Pi: getting started with Python. Mcgraw-hill, 

2013. 

2. Lutz, Mark. Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming. " O'Reilly Media, 

Inc.", 2013. 

3. Chun, Wesley. Core python programming. Pearson Education India, 2000. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Окончателната оценка по дисциплината се 

оформя чрез текущ контрол. Писменото изпитване се провежда под формата на тестове 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 до десет въпроса. Оценява се отговора на всеки 

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

оценява с до 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 писмените работи се трансформират в крайна оценка по 

шестобалната система. 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмената работа и оценка от 

текущ контрол (точки от лабораторните упражнения и проведените контролни работи за 

проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

Оценка от писмена работа - студентите получават оценка по шестобалната система при 

съответствие с точкова система, 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 

 


