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УЧЕБЕН ПЛАН 

 

за обучение съгласно Рамкова програма „Д“ /по част от професията/ 

на Министерството на образованието и науката за професионално обучение 

 
            

по специалността ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 
предмет на обучение „УЕБ програмиране“ 

   
 

Показател Стойност Код 

Професионалното направление Компютърни науки 481 

Наименование на професията Програмист 481010 

Наименование на специалността Програмно осигуряване 4810101 

Обхват По част от професията  

Длъжност и единична група по НКПД Приложни програмисти 2514-6001 

Форма на обучение Дневна, по график  

Входящо образователно равнище Завършен клас от средното образование  

Организационна форма Квалификационен курс  

Общ брой часове  36 часа  

Официален документ Удостоверение 3-37 МОН 

 
 

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Учебната програма по учебния предмет „УЕБ програмиране“ е предназначена за придобиване 
на знания и умения по част от професията 481010 Програмист, специалност 4810101 Програмно 
осигуряване от  професионалното направление с код 481 Компютърни науки.  

Съдържанието на учебния предмет позволява на всеки курсист да придобие базови познания и 
умения, с които да може да работи като УЕБ програмист и да се развива професионално чрез 
самостоятелно обучение или чрез допълнителни курсове за повишаване на квалификацията. 
Първоначално той би могъл да започне работа на позиция младши програмист и да участва в 
разработка на софтуер за уеб, приложения, за които се изискват умения по компютърно 
програмиране. Придобитите умения позволяват курсистите да се реализират като програмисти във 
всички сфери на икономиката. 
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Заедно с обучението на курсистите се развива логическото  и алгоритмичното мислене и се 
работи по създаването на трайни навици, така че те лесно да откриват възможности в Интернет, да 
боравят с техническа литература, да следят най-новите постижения в областта на   компютърните 
технологии, да участват в други обучения, ползвайки Интернет и съвременните комуникационни 
технологии.   

 
 
ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
След завършване на професионалното обучение обучаваният трябва 
да ПОЗНАВА: 
• основните алгоритми, структури от данни и тяхната програмна реализация; 
• писане на качествен програмен код, по задание; 
• принципите и условията за изграждане на уеб сайт; 
• езици за описание на уеб; 
• програмни езици за генериране на уеб съдържание. 
• процесите на проектиране на софтуер, неговата разработка, интегриране, билдване, тестване 

и документиране. 
 
След завършване на професионалното обучение обучаваният трябва 
да УМЕЕ: 
• да създава приложения с графичен потребителски интерфейс; 
• да създава Web базирани системи 
• да обработва текст, изображения, звук и създава динамично съдържание; 
• да анализира изискванията към софтуера 
• да проектира, разработва и оформя съдържанието на уеб сайт; 
• да създава, поддържа и администрира БД в WWW и Интернет; 

 
1.  Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на професионални умения 

и знания по част от професията Програмист. 
2.  Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с 

полагане на изпити по теория и практика на професията. 
4.  Завършеното професионално обучение се удостоверява със УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. 
 
 
ІII. УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
Съдържанието на учебния предмет „УЕБ програмиране“ е структурирано в 3 групи, във всяка от 

които са предвидени конкретни модули за професионална подготовка по специалността.  
 
За постигане целите на обучение лекторите могат да определят броя на часовете за отделните 

теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и 
оценяване. 
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№ Наименование на учебните предмети Общ брой 

часове 
Брой 

часове 
теория 

Брой часове 
практика  УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ    

1. Работа с HTML5    

 Unit 1: Getting started    

 Unit 2: Incorporating Metacontent    

 Unit 3: Structuring text    

 Unit 4: Links    

 Unit 5: Images    

 Unit 6: Tables    

 Unit 7: Lists    

 Unit 8: Table formatting    

 Unit 9: Forms    

 Unit 10: Customized forms    

 Unit 11: HTML variants and validation    

 Unit 12: Introduction to HTML5 Development    

 Unit 13: Creating Page Structure and Navigation    

 Unit 14: Creating Form Input and Validation    

 Unit 15: Laying Out and Styling Webpages    

 Unit 16: Getting Started with Graphics and Multimedia 
Elements 

   

 Unit 17: Add <audio> and <video>    

 Unit 18: Supporting Multiple Video Formats    

 Unit 19: Creating Advanced Graphics    

     

2. Работа с CSS3    

 Unit 1: Getting Started with CSS    

 Unit 2: CSS Fonts    

 Unit 3: CSS Text    

 Unit 4: Colors and Backgrounds    

 Unit 5: Custom Cursors    

 Unit 6: CSS and Links    

 Unit 7: CSS Box Model: Borders, Margins and Padding    

 Unit 8: Styling Tables with CSS    

 Unit 9: CSS3 modules    

     

3. JavaScript    

 Unit 1: JavaScript Overview    

 Unit 2: Getting Started    

 Unit 3: Values, variables, and literals    

 Unit 4: Expressions and operators    

 Unit 5: Statements (Control Flow)    

 Unit 6: Functions    

 Unit 7: Loops    

 Unit 8: Document Object Model    

 Unit 9: JavaScript Events    

 Unit 10: What is jQuery?    

 Unit 11: Selectors, Utilities, Forms    

     

 

 


