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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината представя основните концепции на програмирането в Web среда. 

Разглеждат се базовите технологии на програмирането за WWW от страна на браузъра и сървъра, 

като се акцентира върху създаването на динамични Web страници чрез езиците Javascript и PHP. 

Дисциплината завършва със защита на курсова задача и изпит.  

 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения у студентите за 

разработване на Web приложения.  

След обучението си по WWW Програмиране, студентът ще : 

• познава основите на Web програмирането; 

• създава клиентски и сървърни скриптове; 

• проектира и разработва динамични страници;  

• осъществява връзка на web приложение към база от данни. 

 
 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква предварителна подготовка на студентите от дисциплините 

Практикум по Интернет приложения, Програмиране, Обектно-ориентирано програмиране, Web 

технологии и приложения, Бази от данни, Компютърни мрежи и комуникации. 

 
 
 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ Л с у Общ 

ИКН Задължителна 4 20 20  40 10 10  20 

ПИМ Избираема 4 20 20  40 10 10  20 

СИ Избираема 4 20 20  40 10 10  20 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Въведение в програмирането за Web. Протокол HTTP. Архитектура на Web приложение. 

Разработване на скриптове, изпълнявани на сървера и при клиента – особености, предимства и 

недостатъци. Основни езици и технологии, прилагани при WWW програмирането.  

 

Тема 2. Основи на програмирането с Javascript. Разполагане на скриптовете в страниците. 

Типове данни, променливи и изрази. Оператори и функции. Обекти, атрибути и методи. Работа с 

библиотеката jQuery. 

 

Тема 3. Въведение в PHP. Общи сведения за езика. Конфигурационен файл php.ini. Синтаксис. 

Типове данни. Променливи и константи. Изрази и операции. Основни конструкции на езика. 

 

Тема 4. Функции в PHP. Деклариране и област на действие на функциите. Видове параметри. 

Връщане на стойност. Променливи функции. 

 

Тема 5. Класове и обекти в PHP. Конструктори, деструктори, наследяване и достъп до членовете 

на класа. Автоматично зареждане на класове. Полиморфизъм, презареждане, итератори и 

интерфейси на класовете. Сравняване на обекти. 

 

Тема 6. Работа с бази от данни в PHP. Осъществяване на връзка с MySQL база от данни, 

търсене, извличане, въвеждане и модифициране на данни. Обработка на грешки и сигурност на 

данните. Създаване на резервно копие на база от данни. 

 

Тема 7. Разработване на PHP приложения. Работа с бисквитки. Сесии в PHP - регистриране на 

променливи в сесия, предаване на сесийния идентификатор. Функции за обработка на сесии. 

Качване на файлове на сървъра. 

 

Тема 8. Технология AJAX. Обект XMLHttpRequest. Методи и свойства. AJAX и XML. Технология 

JSON. Синтаксис и приложение. 

 

Тема 9. Сигурност на PHP приложенията. Сигурност по отношение на файловата система и 

базите от данни. Проверка на данните, подадени на скрипта от потребителя.  
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СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 1. Разработване на JavaScript скриптове. Включване на скриптовете в HTML документа. 

Обекти на браузъра и HTML документа. Обработване на събития чрез скрипт на JavaScript. 

Проверка за валидност на данни от HTML формуляри. 

Тема 2. Работа с библиотеката jQuery. Селектори и събития. Ефекти. Обработка на събития. 

Генериране на HTML код. 

Тема 3. Запознаване с PHP интерпретатора. Настройване и прости скриптове. Генериране на 

изход в браузъра. Обработване на данни, изпратени на PHP скрипт от HTML формуляри. Методи 

GET и POST. 

Тема 4. Създаване на MySQL база от данни. Достъп до базата чрез PHP скрипт. Въвеждане, 

модифициране и изтриване на данни в MySQL чрез PHP скрипт.  

Тема 5. Търсене и извличане на данни в MySQL чрез PHP скрипт. Извеждане и форматиране 

на резултатите. 

Тема 6. Работа със сесии в PHP. Стартиране на сесия. Регистриране на променливи в сесия. 

Предаване на сесийния идентификатор. 

Тема 7. Добавяне на интерактивност в страниците. Прилагане на технологията AJAX. 

Обновяване на елементи от страницата. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Методи на обучение: 

Присъствени лекции и семинари 

Визуално обучение 

Практическо обучение 

Интерактивно обучение 

Електронно обучение чрез платформа Moodle 

Средства на обучение: 

Самостоятелна работа 

Учебни видеоматериали вкл. видеопрезентации 

Практически задачи 

Решаване на задачи с използване на приложен софтуер  

Използване на електронни ресурси в платформа Moodle: теоретични материали, презентации, 

готови програми, тестове и задачи за самостоятелна работа към всяка тема  
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КУРСОВА РАБОТА 

Курсовата работа се задава на всеки студент и съдържа създаване на динамичен web 

сайт по избрана от студента и консултирана от преподавателя тема. Всеки студент защитава 

курсовата си работа и получава оценка, характеризираща нивото на усвояване на материала и 

представения проект.  

 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 
➢ Всеки студент разработва самостоятелна курсова задача, представляваща проектиране и 

разработване на конкретно Web приложение. Задачата включва създаване на проста 

информационна система с MySQL база от данни чрез PHP скриптове. Оценява се реализацията 

на задачата и защитата на разработката  - до 30 т. Критериите за оценяване на разработката са: 

оригиналност на решението, описание на задачата, работа на реализираната програма, 

представяне на разработката.    

➢ За разработването на цялостно приложение чрез използване на сесии – до 10 т. 

➢ За присъствия и участие в упражненията се получават  до 6 т.   

➢ Изпитът е писмен и представлява тест с отворени въпроси, който се оценява с максимално 

54 т. Крайната оценка е комплексна и включва в себе текущ контрол на семинарните упражнения, 

оценка от курсовата работа и оценка от писмения изпит. За оформяне на оценката студентът 

набира точки, чиито максимална стойност е 100. Окончателната оценка се формира като точките 

се разпределят по скалата: 

• от 54 до 60 точки  -   Среден (3); 

• от 61 до 70 точки  -   Добър (4); 

• от 71  до 80 точки  -  Много добър (5); 

• от 81 до 100 точки  - Отличен (6). 
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