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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ 

2. Код на курса: 11.2.4.4.41 

3. Вид на курса: Избираема дисциплина 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Павлинка Радойска, проф. д-р Красимир Марков 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е студентите да добият основни познания и умения за съставяне на 

програми в обектноориентиран стил. 

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

Основни знания: понятия, средства и методи на обектноориентираното програмиране; 

проектиране и изграждане на програми със средствата на обектноориентираното 

програмиране; различни модели на обектноориентирано програмиране и техни езикови 

представители. 

Практически умения: съставаме на програми в обектноориентиран стил на конкретен 

език; използване на стандартни подходи и шаблони за обектноориентирано проектиране и 

програмиране. 

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

проектират решения на програмни задачи в обектноориентиран стил; да съставят програми 

за реализиране на такива решения; да прилагат основни стандартни подходи за проектиране 

и програмиране на обектноориентирани решения; да разбират, анализират и променят 

програми в обектноориентиран стил. 

 10. Начин на преподаване: 

Лекционният материал дават възможност на студентите да се запознаят с основни 

понятия и средства на обектноориентираното програмиране; да получат представа за 

проектиране и изграждане на програми със средствата на обектноориентираното 

програмиране; да придобият основни умения за програмиране в обектноориентиран стил на 

конкретен език; да се запознаят с различни модели на обектноориентирано програмиране; да 

се запознаят с използването на стандартни подходи и шаблони за обектноориентирано 

проектиране. Материалът се излага с примери на широко използвани и значими от гледна 

точка на обектноориентираното програмиране езици: C++, C#, Java, JavaScript, Ruby. 

Студентите получават в електронен или печатен вид някои помощни материали. 

Систематично – чрез въпроси и наблюдения върху работата на студентите – се поддържа 

обратна връзка за текущо усвояване на материала. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат основни познания по Основи на информационните 

технологии, Основи на програмирането, Абстрактни структури, Английски език 1 и 2. 

Курсове, ползващи дисциплината са: Алгоритми и структури от данни, Практикум по 

програмиране 1 и 2, Практикуп по бази данни 1 и 2, и др., включени в учебния план на 

специалността. 

 

 



12. Съдържание на курса:  

Учебното съдържание е структурирано в следните раздели: Произход, развитие и 

основни черти на ОО програмиране. Същност на класовете и обектите. Атрибути, методи и 

изпълнение. Същност на абстракции, капсулиране. Наследяемост, агрегация, полиморфизъм. 

Проектиране на програми в обектноориентиран стил. ОО моделиране. Общи характеристики 

на ОО моделите. Езици за ОО моделиране. Основни елементи, символи и диаграми за ОО 

моделиране. Видове взаимовръзки в ОО моделите. ОО модели на целевата функционалност 

ОО модели на класове и обекти. ОО модели на взаимодействието между обекти. ОО модели 

на времевата последователност от действия и предаването на съобщения мажду обектите. 

ОО модели на активност и на състоянията на софтуерната система. ОО модели на 

комуникацията между обекти 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Dan Clark. Beginning C# Object-Oriented Programming.  APRESS, 2013. ISBN-13 (pbk): 

978-1-4302-4935-1. http://file.allitebooks.com/20150511/Beginning%20C-%20Object-

Oriented%20Programming,%202nd%20Edition.pdf  

2. B. Meyer, Touch of class, Springer, 2013 edition, 2013. 

3. Paul Deitel,  Harvey Deitel. Java : how to program. Pearson Education, Inc., publishing as 

Prentice Hall, 2012.  ISBN 978-0-13-257566-9 

4. S. Metz, Practical object-oriented design in Ruby, Addison-Wesley Professional, 2012. 

Допълнителна литература: 
1. L. Carlson, L. Richardson, Ruby cookbook, 2nd ed., O'Reilly Media, 2015. 

2. B. Stroustrup, Programming: principles and practice using C++, 2 ed., Addison Wesley, 

2014. 
3. P. Perrotta, Metaprogramming Ruby 2, Pragmatic Bookshelf, 2014. 

4. D. Thomas, A. Hunt, Programming Ruby, 4 ed., Pragmatic Bookshelf, 2013. 

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. 

Съответствието между получените точки и оценката по дисциплината 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 

http://file.allitebooks.com/20150511/Beginning%20C-%20Object-Oriented%20Programming,%202nd%20Edition.pdf
http://file.allitebooks.com/20150511/Beginning%20C-%20Object-Oriented%20Programming,%202nd%20Edition.pdf

