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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF1062
2. Наименование на учебната дисциплина: Обектно-ориентирано програмиране (Java)
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Брусева
9. Резултати от обучението

Целта на дисциплината е да разшири познанията на студентите по програмиране,
полагайки основите на обектно-ориентирано програмиране на базата на програмния език
Java  и създавайки у тях умения по програмиране на този език.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Предлаганият курс е естествено

продължение на курсовете по „Програмиране 1 част”,  „Програмиране 2 част”,
„Програмиране на структури от данни и алгоритми” и „Техники на програмиране”.
Дисциплината осъществява входни връзки и със следните предходни дисциплини от учебния
план на специалността: “Въведение в информатиката”, “Компютърни архитектури” и
“Операционни системи”.

12. Съдържание на курса: На базата на програмния език Java студентите се запознават с
основните понятия и принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП) и получават
първите практически навици по програмиране на този език. Разглеждат се основни понятия
като: класове, обекти, наследяване, полиморфизъм и др. Отделя се внимание на такива
въпроси като: спецификатори за достъп, пакети, абстрактни класове, интерфейси и вътрешни
класове, както и на принципите на тяхната реализация, изключенията, паралелните
разклонения, входно-изходната система и контейнерите и итераторите. Обяснява се
събитийният модел на Java.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

1. Въведение в програмирането с Java / Светлин Наков и др. - София : НАРС, 2009
2. Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2009
3. Станчев, В. Обектно-ориентирано програмиране  с Java. ВСУ “Черноризец

Храбър”, 2007.
4. http://www.introprogramming.info/

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
Лекции (2 часа на седмица, 15 седмици). Консултации (конвенционални форми или

условия за индивидуални консултации) (1 час на седмица, 15 седмици). Лабораторна работа
(2 часа на седмица, 15 седмици. Методи за неприсъствено обучение (on-line консултации –
перманентно през семестъра)

15. Методи за оценка и критерии: В рамките на упражненията се провеждат две контролни
работи. Дисциплината приключва с изпит. За да бъдат допуснати до изпит студентите
триабва успешно да защитят индивидуална курсова задача до края на семетъра. Курсовата
задача включва разработване на програма написана на езика JAVA. Писмената част от
изпита включва решаването на електронен тест и задачи.

16. Език на преподаване: български, руски, английски

http://shop.oreilly.com/product/9780596007218.do?sortby=publicationDate
http://www.introprogramming.info/

