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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС   

 
1. Наименование на курса: Програмиране на структури от данни и алгоритми (ПСДА)  
2. Код на курса: INF 1071 
3. Вид на курса: приравнителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на обучение: първа година 
6. Семестър: приравнителен 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора:доц. д-р Мария Брусева 
9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Предлаганият курс е естествено продължение на курсовете по "Програмиране”. В съвременния свят 
научно-техническият прогрес намира своето най-пълно проявление в областта на технологиите. Това е 
обективната основа на необходимостта от създаването на систематизирани знания и умения в областта на 
прилагане на средствата на изчислителната техника особено у кадрите обучаващи се в специалност 
“Информатика”.  

10. Начин на преподаване – директно. 
11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) 

Базовата подготовка на студентите в това отношение трябва да се осигури от учебните дисциплини 
касаещи работата с компютри, изучавани през първите два семестъра на обучение. 

12. Съдържание на курса:  
В лекционния материал се представя модулния подход в програмирането и заедно с това програмиране 

на основните структури от данни – повторение и затвърждаване на простите типове данни (цели, реални, 
символни, масиви, записи, файлове, множество), рекурсивните типове и динамичните структури от 
данни: линейни (линеен списък, стек, опашка), йерархични (двоични дървета, пирамиди и пирамидално 
сортиране), мрежови (графи, търсене в дълбочина и ширина), таблични (статични, динамични и индексни 
таблици). Особено внимание е отделено на различни групи алгоритми – ракурсия, сортиране на масиви и 
файлове, обработка на низове. Разглеждат се съдържателни примери. Моделните възможности на 
излаганите средства и методи се разглеждат и илюстрират на базата на програмния език С. 
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14.  Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  
Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални консултации) 

15. Методи и критерии на оценяване: Дисциплината приключва с изпит, като студентите трябва да покажат 
усвоените от тях теоретични знания и практически умения. 

16. Език на преподаване: български език, руски език, английски език. 
17. Практика: не се изисква. 


