
 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

   УТВЪРЖДАВАМ: 
        /Декан/ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
за провеждане на курс, краткосрочна специализация по 

“Увод в компютърните мрежи”, 
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 компютърните мрежи като инструмент в обучението; 
 по Информационни технологии. 

1.2. Ръководители на компютърни кабинети в училищата. 
 2.Цели на обучението 

2.1. Усвояване на теоретични знания в областта на компютърните мрежи. 
2.2. Формиране на умения и компетенции за използване на компютърни мрежи. 
2.3. Мотивиране и представяне на методология за провеждане на обучение по 

компютърни мрежи в училищния курс по Информационни технологии. 
3. Методология за провеждане на обучението. 
Обучението ще бъде със засилена практическа насоченост с оглед на постигане на 

задълбочено усвояване на материала посредством осъзването на прилагането му в 
практиката. Паралелно с теоритичното представяне на основни знания в областта на 
компютърните мрежи ще бъдат създадени условия за непосредствено тяхно 
приложението в лабораторни условия, близки до реални житейски ситуации. 
Използваната в обучението методология сама по себе си може да послужи на учителите 
като модел за приложение в часовете по ИТ или профилирана подготовка. 

4. Тематичен план 
№ ТЕМА Лекции Упражнения 
1.  Основни мрежови модели 

1. OSI модел. Слоеве и функции. 
2. TCP/IP модел. Слоеве и функции. 
3. Сравнение на двата модела 

2 0 

2.  Видове мрежи.  
1. Локални мрежи (LAN).  
2. Глобални мрежи (WAN).  
3. Градски мрежи (MAN) 

1 0 

3.  Начини на свързване на компютър към 
локална/глобална мрежа. 

1. Мрежова платка. 
2. Модем 

Физическо адресиране на устройствата. 
Физически (MAC) адрес. 

1 1 

4.  Мрежови устройства.  
1. Видове  

 повторител (repeater) 
2 1 



 многопортов повторител (hub) 
 комутатор (bridge) 
 многопортов комутатор (switch) 
 маршрутизатор (router) 

2. Предназанчение, начин на действие и слоеве, на 
които работят. 

3. Критериите за избор на мрежови компоненти 
при създаване на локална компютърна мрежа 

5.  Мрежови топологии.  
1. Физическа и логическа топология.  
2. Видове. 

1 1 

6.  Физическо проектиране и изграждане на локална 
мрежа.  

1. Среди за пренос на данни. Видове. 
2. Кабели – усукана двойка, коаксиален кабел, 

оптичен. Предимства и недостатъци. Стандарти. 
3. Изграждане на локална мрежа с кабел „усукана 

двойка” (UTP). Кримпване и тестване на кабел. 
4. Структурно окабеляване. 

2 4 

7.  Логическо проектиране и изграждане на мрежи. 
1. Конвертиране десетична-двоичана и двоична 

десетична бройни системи. Логически 
операции. 

2. Логически (IPv4) адреси. Структура. Класове. 
3. Мрежов и broadcast адрес. Мрежова маска. 
4. Разделяне на подмрежи 
5. Изчисляване на маски и подмрежи. 
6. IPv6 адреси 

4 4 

8.  Основни протоколи на приложен слой на OSI 
модела. 

1. DNS 
2. SMTP 
3. POP3 
4. FTP 
5. Telnet 

2 1 

9.  Основни протоколи транспортен слой на OSI 
модела. 

1. TCP  
2. UDP 
3. Сравнение и използване 

1 1 

10.  Свързване на компютри в мрежа.  
1. Инсталиране и конфигуриране мрежови 

интерфейси в Windows. Конфигуриране на 
TCP/IP протокол под Windows - IP адрес, маска, 
default gateway, DNS, др. Проверка на 
мрежовата конфигурация. Тестване. Откриване 
и отстраняване на проблеми.  

2. Свързване в мрежа на два компютъра директно 
и през многопортов повторител/комутатор. 
Тестване. 

0 3 



11.  Споделяне на мрежови ресурси.  
1. Задаванне на права на достъп. 
2. Конфигуриране на мрежови принтер. 

1 3 

 ОБЩО: 17 19 

5. Преподавателски екип: 
 доц. д-р Красен Стефанов; 
 гл.ас. Елиза Стефанова; 
 гл.ас. Георги Гоергиев 
 ст.ас. Николина Николова 
 Дафинка Митева 
 Зорница Якова 
 Докт. Павлин Дулев 
 Докт. Албена Търнина 

 6. Дидактически материали 
  

 
 
 
ИЗГОТВИЛ:  РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА  

“Информационни технологии”: 
 

/гл. ас. Елиза Стефанова / /доц. Красен Стефанов/ 
 
 
 


