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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ДИЗАЙН НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ 

2. Код на курса: 42.2.7.7.69 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми  

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р инж. Страхил Соколов, ас. маг. инж. Орхан Идириз, проф. дтн. 

инж. Димитър Радев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса дизайн на потребителски 

интерфейс е да даде възможност за проектиране на използваеми, полезни и атрактивни 

дигитални интерфейси (например уеб сайтове, мобилни / таблетни приложения и т.н.) от 

ориентирана към потребителя перспектива. Докато UX самостоятелно направление в науката, 

уменията за дизайн на UX стават все по-важни. Въз основа на дисциплината Взаимодействие 

Човек-компютър (HCI), методите на UXD помагат на курсистите да разберат потребителите и 

техния контекст. 

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, 

трябва да са усвоили знания и умения, свързани с проектиране и разработка на потребителски 

интерфейси за работа с различни устройства и приложения. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Основи на информационните технологии, Системи за 

управление на бази от данни, Основи на програмирането, Алгоритми и структури от данни, 

включени в учебния план на специалноста.  

12. Съдържание на курса: Създаване на съвместим дизайн за много устройства. Проучване 

на бранда. Маркетингова кампания. Подбор на източник на съдържание. Подготовка на 

проекто-предложение за дизайн. Изготвяне на страница със съдържание. Компоненти на 

проекта и определяне на ограничения. Управление на проект по дизайн на потребителски 

интерфейс. Разглеждане на подходите Waterfall/Agile/смесен подход. Проучване на 

потребителя. Анализ на текущото състояние. Евристичен анализ. Събиране на данни от 

потребители. Дефиниция на потребителска група. Роли и отговорности. Консолидация на 

резултати. Визуализация. Приоритизация. Storyboarding. Управление на конфликти. 

Документиране на процеса по дизайн на потребителски интерфейси. Принципи на дизайна на 

потребителски интерфейс. Визуален дизайн. Цветове. Елементи на дизайна – икони, бутони. 

Определяне на положителни ефекти от дизайна. Създаване на карти на сайта. Подход за 

откриване на грешки. Понятие за поток от задачи. Типографски библиотеки. Wireframing и 

анотация. Избор на инструменти. Отзивчив дизайн. Създаване на прототипи. Използване на 

редактори за HTML и WYSIWYG. Избор на инструменти за прототипи. Тестване на 

потребителски интерфейс. Качествени и количествени мерки. Тестване на живо и от 

разстояние. Тестване на използваемост. Проучване и анализ на резултатите. 

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. Russ Unger, Carolyn Chandler, "A Project Guide to UX Design: For user experience 

designers in the field or in the making (2nd Edition) (Voices That Matter)", 2012 

2. Robin Williams, "Тhe non-designer's design Book" (fourth edition), 2015, Peachpit Press 

3. Julie Steele, Noah Iliinsky, "Beautiful Visualization: Looking at Data through the Eyes of 

Experts (Theory in Practice)", O'Reilly Media; 1 edition (July 1, 2010) 



Допълнителна литература: 

1. Steve Krug, „Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability 

(3rd Edition)“, New Riders; 3 edition (January 3, 2014) 

2. William Lidwell, „The Pocket Universal Principles of Design: 150 Essential Tools for 

Architects, Artists, Designers, Developers, Engineers, Inventors, and Makers“, Rockport 

Publishers (April 1, 2015) 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Проверяват се усвоените от студента знания по дисциплината и едновременно с това се 

оценяват неговите умения да мисли в реално време за решаване на поставени проблеми. 

Оценката се формира по точкова система. 

Контролната работа по време на семестъра проверява продуктивните знания на 

студента, възможностите му да осмисля наученото. 

 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. 

 

15. Език на преподаване: български 


