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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Практикум по бази данни 1 

 2. Код на курса: 09.1.3.0.17 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: ас. Михаил Чалашканов 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

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

практически знания за ролята на основните действия и команди в базите данни. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават 

умения за инсталиране и конфигуриране на система за управление на бази от данни, да 

обясняват теоретично ролята на базите от данни и да изпълняват практически основни 

административни задачи. 

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

Основни знания: 

- Основния понятия за бази данни и концепции 

- Дефиниции на данни и типове данни, DDL и DML синтаксис 

- Основни дефиниции на CRUD команди 

- Дизайн на БД 

- Подзаявки и обединения 

- Функции, тригери и транзакции   

Практически умения: 

- Създаване на база данни 

- Изпълнение на команди за DDL и DML, CRUD 

- Създаване на подзаявки и отстраняване на грешки от изпълнение 

- Създаване на процедури, функции и тригери в бази данни 

 

10.Начин на преподаване: практически упражнения  

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Компютърни мрежи и протоколи 1, Инженерна математика 1 и 2, Основи на 

програмирането, Основи на информационните технологии и др., включени в учебния план на 

специалност „СП” за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„професионален бакалавър”. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Основния понятия за бази данни и концепции RDBMS. MSSQL инсталация. Помощ за 

инсталацията на средата за упражненията. Дефиниции на данни и типове данни, 

синтаксис на CREATE, SSMS DDL + Basic DML. Основни CRUD команди, INSERT, 

UPDATE, SELECT, DELETE (+ GUI), WHERE клаузи, ALIASES, SEQUENCES. Вградени 

функции за символни низове, математически, дати, Wildcards, команда LIKE. Агрегация на 

данни GROUP, HAVING, GROUP с функция за агрегация (MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG…) и 

др. 



 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Introducing Microsoft SQL Server 2014 (2014), by Ross Mistry, Stacia Misner 

 Microsoft SQL Server 2012 Internals (2013), by Kalen Delaney 

 Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals (2012 ), by Itzik Ben-Gan 

Допълнителна литература: 

 SQL Server 2012 Query Performance Tuning, 3rd Edition (2012), by Grant Fritchey 

 Professional SQL Server 2012 Internals and Troubleshooting (2012), by Christian 

Bolton, Justin Langford, Glenn Berry, Gavin Payne, Amit Banerjee, Rob Farley 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез текуща оценка. Писменият 

тест е с отворени въпроси върху материала, посочен в конспекта и представен 

упражненията по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на 

поставените въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от десет въпроса. Оценява се отговора на всеки 

въпрос от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста 

се оценява с 10 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите 

упражнения и проведените контролни работи за проверка на теоретичната и 

практическата усвояемост) и оценката от писмения изпит се трансформират в крайна 

оценка по шестобалната система. 

Формиране на крайната оценка 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения изпит и оценка 

от текущ контрол (точки от лабораторните упражнения и проведените контролни 

работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

Оценка от писмения изпит - студентите получават оценка по шестобалната 

система при съответствие с точкова система, дадена в таблица 1. 

 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната 

система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3.00 (E) 

46 - 60 Среден 3.00 (D) 

61 - 74 Добър 4.00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5.00 (B) 

89 - 100 Отличен 6.00 (A) 

 

Крайната оценка се формира по формулата: крайна оценка= 0,6*оценка от писмен 

изпит + 0,4*оценка от текущ контрол. 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 


