
 

 
 

АНОТАЦИЯ 

В курса по „Машинно обучение и невронни мрежи“ са включени теми, обхващащи 

основните направления в областта, исторически и актуални парадигми, алгоритми за обучение, 

математическа обосновка, практически приложения на машинното обучение с акцент изкуствени 

невронни мрежи. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса по „Машинно обучение и невронни мрежи“ е да формира знания и 

умения за прилагане на теоретичните понятия за решаване на реални практически проблеми. 

 

В края на обучението си по „Машинно обучение и невронни мрежи“ студентът трябва да: 

 притежава знания за основните понятия (парадигми, алгоритми, характеристики, приложения); 

 умее да моделира практически задачи, в които се използват основните концепции на 

разглежданите в курса теми; 

 може да програмира, настройва и тества обучаващ софтуер. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината „Машинно обучение и невронни мрежи“ е основна за специалността и 

изисква предварително изучаване на материала по дисциплините: Линейна алгебра, 

Програмиране, Дискретна математика. Диференциално и интегрално смятане, Вероятности и 

статистика, Стохастични методи в изкуствения интелект и роботиката, Логически системи на 

изкуствения интелект, Управление на знания в компютърни системи. 

Друга важна предпоставка за успешното постигане на целите на курса е наличието на 

програмно оборудвани компютърни системи. 

 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ Л с у Общ 

ИИР Задължителна 3 30   30 15   15 

ИКСК Задължителна 3 30   30 15   15 

ПУВМД Задължителна 5 20 30  50 10 15  25 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

А. ЛЕКЦИИ 

Тема 1. Машинно обучение – основни понятия, цели, мотивация, софтуерни решения. 

Тема 2. Видове обучение. Изследователски задачи, решавани от машинното обучение. 

Регресия, класификация, оптимизация, клъстеризация. 

Тема 3. Биологични невронни мрежи. Устройство и процеси в биологичен неврон. 

Тема 4. Развитие на невронните изчисления. Основни характеристики на изкуствените 

невронни мрежи. Активационни функции. 

Тема 5. Праволинейни невронни мрежи за регресия. Функция на грешката и спускане по 

градиента. Алгоритъм за обратно разпространение на грешката. Обработка на данни за машинно 

обучение. 

Тема 6. Праволинейни невронни мрежи за класификация. 

Тема 7. Тестване и настройки на невронни мрежи. 

Тема 8. Конволюционни невронни мрежи. Циклични невронни мрежи. 

Тема 9. Мрежи на Хопфийлд. Асоциативни памети. Устойчивост на невронни мрежи. 

Клетъчни невронни мрежи. 

Тема 10. Невронни мрежи за неконтролирано обучение. Самоорганизиращи се карти. 

Поддържащи векторни машини и обучение с ядра. 

Тема 11. Хибридни невронни мрежи 

 
 

В. КУРСОВА РАБОТА 

Всеки студент получава индивидуално задание, състоящо се от три модула, като всеки 

модул съдържа: 

 теоретична част; 

 практическа част; 

 проведени тестове. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. На студентите се предоставя пълна информация за съдържанието на програмата по 
дисциплината, както конспекта и изискванията за оценяване. 

 
2. Изпълнението на курсовата работа, както и успешната подготовка, изисква аудиторна 

работа, самостоятелна работа през семестъра и личен контакт с преподавателите. 

 
3. Електронните материали, които се предоставят на обучаемите, подпомагат учебния процес 

и така се разширяват възможностите на преподавателите при осъществяване на 
задълбочено и систематизирано обучение. 



МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Крайната оценка по „Паралелни алгоритми“ е комплексна, състои се в получаване на 

точки от различни дейности, като максималният брой точки е 100. 

 
Дейностите, от които се формира оценката са: 

1. Аудиторна заетост до 34 точки 
 

1 Текущ контрол на теоретичен материал до 10 точки 
a. посещение на лекции до 5 точки 
a. участие до 5 точки 

 
1 Текущ контрол от семинарни упражнения до 24 точки 

a. посещение на семинарни упражнения по график 
до 4 точки 

b. участие до 16 точки 
c. е-задания до 4 точки 

 

2. Извънаудиторна заетост (курсова работа, реферат, доклад и др.) 
до 12 точки 

 
3. Изпитна процедура до 54 точки 

 

Забележки 
1. Ако студентът получи над 36 точки от т.1 и т.2, има 

право на предварителна изпитна процедура (ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 
ИЗПИТ ). 

2. Ако студентът получи по-малко от 14 точки по т. 1, не 
се допуска до изпит. 

 
Скала за оценяване 

 от 36 до 50 точки - среден 3 

 от 51 до 65 точки - добър 4 

 от 66 до 80 точки - много добър 5 

 от 81 до 100 точки - отличен 6. 
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