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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ 

2. Код на курса: 12.1.5.5.46 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

знания за ролята на aлгоритмите и структури от данни в съвременния свят на ИКТ. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават умения 

за описване и формализация на алгоритмите, както и практически умения за решаването на 

основни задачи от интерполационно търсене.  

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

Основни знания: Представяне, описание и формализация на алгоритми; Структури от 

данни: списък, стек, опашка; Синтезиране на изображение от сцена; Основни операции и 

принципи при двоични дървета.  

Практически умения: да определят сложността на алгоритмите; да програмират прости 

задачи от търсене в сортиран списък.  

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

познават основните задачи и принципи на алгоритмите и структурите от данни; да използват 

балансирани дървета и хеш таблици 

 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 примерни алгоритми от реалната практика. Практическите 

упражнения се провеждат в лаборатория, оборудвана с необходимите компютри, 

позволяващи разработването и тесването на алгоритмите на физическа или виртуална 

машина. 

Преди всяко практическо занятие студентите са информирани за необходимостта от 

предварителна подготовка по съответната тема. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат познания по Инженерна математика 1 и 2, Абстрактни 

структури, Основи на програмирането, включени в учебния план на специалноста.  

Курсове, ползващи дисциплината са: Изкуствен интелект, Компютърно зрение и 

добавена реалност и др. 

12. Съдържание на курса:  

Учебното съдържание е структурирано в следните раздели: Въведение. Основни понятия 

и дефиниции. Представяне, описание и формализация на алгоритми. Определяне на 

изчислителна сложност на алгоритми. Рекурсивни и итерационни алгоритми. Основни 

комбинаторни алгоритми. Структури от данни: списък, стек, опашка. Двоични дървета. 

Балансирани дървета. Хеш таблици. Сортиране чрез сравнение. Сортиране чрез 



трансформация. Паралелно сортиране. Последователно търсене. Търсене със стъпка. 

Двоично и интерполационно търсене. Графи. Обхождане на граф. Оптимални пътища в граф. 

Търсене с връщане. NP-пълни задачи. Динамично оптимиране. Вероятностни и евристични 

алгоритми. Компресия.. 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Tutorialspoint, Data Structures and Algorithms, 2016 

https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/data_structures_algorithms_tutorial.pdf 

2. Преслав Наков и Панайот Добриков, „Програмиране=++Алгоритми“, 2012, 

http://informatics.smg.bg/uploads/Nakov-Dobrikov-Programming++Algorithms-eBook-10-Feb-

2013.pdf ; 

3. J.A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics series ISSN: 0072-5285, 

ISBN: 978-1-84628-969-9 e-ISBN: 978-1-84628-970-5, DOI: 10.1007/978-1-84628-970-5, 

Springer, 2008, 655 p. 

Допълнителна литература: 

1. Primes-2 - http://www.utm.edu/research/primes/notes/conjectures/ 

2. Primes-3 - http://www.utm.edu/research/primes/notes/6972593 

3. Millenium Prize Problems http://www.claymath.org/prize_problems/index.htm  

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. Отчита се работата на студента през семестъра, чрез 

текущ контрол по време на лекциите и практическите занятия. 

Оценката по дисциплината се формира на базата на точкова система като максималния 

брой точки, които студентите могат да получат е 100. Те се получават за следните дейности: 

решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа - до 20 точки; 

активно участие в практическите упражнения и успешна проверка на знанията след всяко 

упражнение – до 10 точки; успешно решаване на писмен Тест № 1 – до 30 точки; успешно 

решаване на писмен Тест № 2 –  до 30 точки; разработен реферат по избрана тема – до 10 

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) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български  
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