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1. Наименование на курса:  Web програмиране – php, My SQL 
 2. Код на курса:  INF 1069 
 3. Вид на курса:  задължителна 
 4. Ниво: магистър  
 5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи  
 7. Брой кредити:  9 
 8. Име на лектора: проф..дтн.Т.Стоилов 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, 
компетенции (цели): – дефинирани, съгласно представените информационни материали 
Курсът има насоченост към практическо използване на Web технологиите: www, 
програмиране от страна на клиента, програмиране от страна на сървъра, приложение на бази 
данни във Web информационни услуги. Разглеждат се и се упражнява съставянето на 
скриптове, които работят във Web среда.  
10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 
Предварителни знания на обучаемите са необходими за основният език HTML, който се 
прилага за изграждането на Web базирани информационни системи. Курсът цели да се 
интегрират в общи програмни приложения технологиите за програмиране от страна на 
клиента, програмиране от страна на сървъра, прилагане на бази данни във Web среда. 
12. Съдържание на курса (анотация)  

Целта на курса е да представят системните и програмни технологии, които се прилагат 
за изграждането на Web базирани информационни системи. В курсът се изучават и прилагат 
сложни решения за използване на HTML програмен код. В този код се вграждат скриптове, 
които се изпълняват при клиента, като в курса се изучават решения базирани на JavaScript. 
Чрез Javascript програми се анализира коректността на въведени данни и се генерират нови 
активни прозорци за информационната услуга. Добавят се и скриптове, които се изпъняват 
по технологията „програмиране от страна на сървъра”. В курсса се изучава и прилагат РНР 
решения. Използват се вградени функции за проверка коректността на символен текст, 
изпращане на e-mail, работа с база данни. Курсът илюстрира начинът на проектиране и 
използване на база данни за информационни услуги, работещи във Web среда.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции (30 часа) като се 
разработват  основните теми на дисциплината по програмиране от страна на клиента, 
програмиране от страна на сървъра, работа с база данни във Web среда.  



15. Методи и критерии на оценяване:  
Изпитът по дисциплината е писмен и практически. Писмената част включва разработването 
на два въпроса от конспекта в рамките на 1 час. Оценката на писмената работа представлява 
60% от крайната оценка на студента. По време на практическата част от изпита студентите 
демонстрират съставяне на програми и скриптова за работа във Web среда. Оценката от 
практическия изпит има тежест 40% в крайната оценка. 
16. Език на преподаване:  български 
17. Практика: Практическите занятия съдържат отработване на задачи по проектиране и 
тестване на програми за работа във Web среда. Изпълнява се съставяне и настройване на 
програми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


