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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРАКТИКУМ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

2. Код на курса: 41.2.2.2.17 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да предостави на студентите умения и знания за използването на 

информационните технологии в практиката. 

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

Основни знания: Синтаксис на езика HTML; Синтаксис на езика CSS; Структура на уеб 

страниците; Адаптивен дизайн; Преходи и анимации.  

Практически умения: Работа с HTML тагове; Създаване на уеб страници; HTML 

формуляри и стилизиране; CSS селектори, презентация и позициониране; Създаване на 

адаптивен дизайн; Създаване на преходи и анимации. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават умения 

за разработка на уеб сайтове с помощта на HTML и CSS. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат: да 

създават статични страници с HTML и CSS; да създават преходи и анимации с HTML5; да 

използват инструменти и техники за създаване на страници с HTML и стилизиране със CSS. 

 10. Начин на преподаване: 

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери. Преди всяко практическо занятие студентите са 

информирани за необходимостта от предварителна подготовка по съответната тема. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат познания по Инженерна математика 1, Основи на 

информационните технологии и др., включени в учебния план на специалността. 

Курсове, ползващи дисциплината са: ОС Linux, Абстрактни структури, Обектно-

ориентирано програмиране и др., включени в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса:  

Учебното съдържание е структурирано в следните раздели: Въведение в HTML & CSS 

(HTML тагове, основни CSS стилове). Създаване на прости HTML страници. Структура на 

HTML (структурни тагове, header, footer, main, aside, article; таблици, мултимедийни тагове и 

други). CSS селектори и правила (основни CSS стилове, CSS правила, selectors, pseudo-

selectors, декларации, стойности, ...). CSS презентационни правила и позициониране (стил на 

текст, borders, backgrounds, size). CSS презентационни правила и позициониране (size, 

margins, positioning, floating). Създаване на начални страници за уеб сайтове. Създаване на 

цялостни уеб страници с HTML и CSS. HTML формуляри и стилове, HTML контроли. 

Стилизиране на HTML формуляри. Създаване на адаптивен дизайн (media queries, flex grid, 

flexible images, flexible fonts, ...). Създаване на таблици и менюта. Преходи (CSS3 преходи - 



transitions). Анимации (CSS3 анимации - animations). Популярни библиотеки за уеб 

(Bootstrap, font awesome и други). 

13. Библиография: 

Основна литература: 
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2. HTML 5.2, W3C Recommendation, 14 December 2017. 
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3. Voogt, J., Knezek, G., Christensen, R., Lai, K.-W. (Eds.). Second Handbook of Information 

Technology in Primary and Secondary Education Springer, 2018. ISBN 978-3-319-71053-2 

4. https://www.amazon.com/Smarter-Way-Learn-HTML-CSS/dp/150867387X 

Допълнителна литература: 

1. Joke Voogt, Gerald Knezek (edts). Springer International Handbook of Information Technology 

in Primary and Secondary Education. Springer Science+Business Media, LLC. 2008 ISBN-13: 

978-0-387-73314-2, e-ISBN-13: 978-0-387-73315-9 

https://teachwithict.files.wordpress.com/2011/08/dede.pdf  

2. G. Sadowsky, J.X. Dempsey, A. Greenberg, B. J. Mack, A. Schwartz. Information Technology 

Security Handbook. The International Bank for Reconstruction and Development / The World 

Bank, Washington, USA, 2003. 

https://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_18.pdf  

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка.  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез текуща оценка и въз основа на 

тест и проекти на уеб страница. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на поставените 

въпроси в теста, както и на зададения проекта. 

Получената оценка от текущ контрол и оценката от теста се трансформират в крайна 

оценка по шестобалната система. 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от тест и оценка от заданието 

(проект), дадена в таблица 1. 

 

                   Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български  
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