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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1108
2. Наименование на учебната дисциплина: Функционално програмиране
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година на обучение: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: ас. д-р Веселина Спасова
9. Резултати от обучението: Дисциплината “Функционално програмиране” е

предназначена за обучение на студенти от бакалавърска степен по основни
проблеми на логиката и “утвърдителното” програмиране.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: за доброто разбиране и усвояване на

материала са необходими знания и умения от дисциплините компютърна
математика, дискретна математика и алгебра и логика

12. Съдържание на курса: Разглеждат се принципни характеристики на двата вида
програмиране, като се прави сравнение между тях на базата на езиците Scheme и
Prolog. Практическите занятия са базирани на MIT Scheme – за функционално
програмиране и Strawberry Prolog – за логическо. Изучават се основните
конструкции на езиците и използваните механизми за намиране на решение. На
студентите се предоставя богат набор от учебни примери и им се дава възможност
да програмират малки неструктурирани задачи.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: :
1. Атанасова Т., В. Спасова, «Логическо и функционално програмиране», Стемо,
Варна, 2003
2. Тодорова М., «Езици за финкционално и логическо програмиране . Част първа.
Функционално програмиране», Сиела, София, 2010
3. Тодорова М., «Езици за финкционално и логическо програмиране . Част първа.
Логическо програмиране», Сиела, София, 2010

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, лабораторни
упражнения, курсови задачи, консултации

15. Методи за оценка и критерии: изпитът е писмен и устен. В рамките на писмения
изпит студентите разработват две от темите от конспекта – една по функционално
и една по логическо програмиране и решават задачи на Scheme. При устното
изпитване се задават доуточняващи въпроси по разработваните теми, свързани с
пропуските в писмените работи. Оценката от този изпит представлява 60% от
крайната оценка по дисциплината.

16. Език на преподаване: български, английски


