
 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

   УТВЪРЖДАВАМ: 
        /Декан/ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
за провеждане на курс, краткосрочна специализация по “Електронни табици”, 

продължителност на обучението - 36 часа, 
форма на обучението – СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя 

1. Целева група 
1.1. Курсът е предназначен за учители: 

- които използват табличен процесор като инструмент в обучението; 
- по Информационни технологии. 

1.2. Директори, счетоводители и други специалисти в училищата, които владеят основните 
инструменти за работа с табличен процесор. 

 2.Цели на обучението 
2.1. Усвояване на теоретични знания и методи за представяне и обработка на данни с 

помощта на табличен процесор. 
2.2. Формиране на умения и компетенции за използване на табличен процесор за решаване 

на реални, практически информационни задачи. 
2.3. Мотивиране и представяне на методология за провеждане на обучение по модул 

„Електронни таблици” в училищния курс по Информационни технологии. 
3. Методология за провеждане на обучението. 
Обикновенно, хода и фокуса на обучението по Електронни табици (ЕТ) се опредлят от 

структурата на инструменталния апарат и управлението на конкретен табличен процесор (най-
често Excel). Настоящи курс ще бъде съзнателно дистанциран от тази практика. Обучението ще 
бъде структурирано и водено в съответсвие с основни теоретични постановки за дефиниране и 
обработка на данни, т.е. по аналогия с това на университетските курсове по „Увод в 
програмирането”. Табличният процесор ще бъде представен и изпозван само като инструмент 
(т.е. среда) за таблично представяне и автоматизирана обработка на данни от различен тип. 

4. Тематичен план 
№ ТЕМА Лекции Упражнения 
1. 1.1. Цели, място и роля на обучението по Електронни 

табици. 
1.2. Дидактически материали и технологична 
организация на обучението по ЕТ. 
1.3. Табличен процесор - основни понятия. Структура 

на табличния документ. 

1 0 

2. 2.1. Данни от числов тип: 
- множество от допустими стойности; 
- операции; 
- вградени функции; 
- формати: целочислен, десетични дроби, 
обикновенни (несъкратими и съкратими) дроби, 
експоненциален формат). Приложения в задачи. 

0 1 

3. 3.1.Копиране в ЕТ. Методи за адресиране на 
клетките: относително, абсолютно,смесено. 

1 1 

4. 4.1.Данни от тип „дата” и „час”: 
- множество от допустими стойности; 
- операции; 
- вградени функции; 
- формат. 

4.2. Трансформация на времевите данни в чисови. 
4.3. Задачи. 

1 2 



 

 

4. 4.1.Текстови данни: 
- множество от допустими стойности; 
- операции; 
- вградени функции; 
- формат. 

4.2. Задачи 

1 1 

5. 5.1.Данни от логически тип: 
- множество от допустими стойности; 
- операции; 
- вградени функции; 
- формат. 

5.2. Задачи 

1 1 

6. 6.1. Форматиране на клетки в зависимост от 
определено условие. 

6.2 Задаване на условие за валидност на данни. 
6.3. Задачи 

1 1 

7. Разклонени алгоритми в среда на ЕТ. Задачи 1 2 

8. Нехомогенни изрази – синтаксис и сематика 1 0 

9. Многовариантно разклониаване на алгоритъм в среда 
на ЕТ. Задачи. 

1 1 

10. Търесне, извличане, броене и сумиране по обрзец в ЕТ. 
Задачи. 

1 2 

11. Сортиране и филтри в ЕТ. Задачи. 1 2 

12. Пивот таблици. Задачи 1 2 

13. Графично изразване на данни и резултати в ЕТ: 
- методология за въвеждане и изучване; 
- приложение в практически задачи. 

1 1 

14. Методи за решаване на никои алггоритмично по-
сложни задачи в среда на ЕТ. 

1 1 

15. Интегрирация на документи: 
- обобщаване на данни, съхранени в различни 
таблични документи; 

- циркулярно писмо; 
- вмъкване на обекти създадени с различни прилони 
програми. 

2 2 

 ОБЩО: 16 20 

5. Преподавателски екип: 
 доц. д-р Ангел Ангелов; 
 ст.ас. Ридван Исуфов; 
 ст.ас. Николина Николова 

 6. Дидактически материали 
  Ангелов, А. Учебната среда за обучение по електронни таблици, СИЕЛА Софт анд 

Паблишинг, София, 2004. 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ:  РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА “ОБУЧЕНИЕ  
 ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”: 
 

/доц. Ангел Ангелов/ /доц. Иван Тонов/ 


