
Всяка учебна програма започва норма-

тивно с шифър и наименование на акаде-

мичния курс и учебното натоварване. При 

кредитната технология по-голяма част от 

времето студентите отделят за самостоятел-

ни занимания, поради което нараства роля-

та на мотивационните стратегии и интерак-

тивните методи за обучение. В този случай 

преподавателят не просто преподава, а во-

ди студента по пътя на познанието чрез по-

ставяне на задачи за самостоятелна работа. 

Най-разпространеният формат на дисци-
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Болонският процес 2020 засяга качество-

то на образованието посредством развитие-

то на гъвкави модели за обучение, създава-

не на възможности за признаване на пре-

дишно обучение, създаване на национални 

квалификационни рамки и програми. Уче-

нето през целия живот е основен елемент 

на Европейското пространство за висше об-

разование [1]. В бъдеща Европа, изградена 

върху основа на общество на знанието и 

икономиката, стратегиите за учене през це-

лия живот са необходими, за да посрещат 

предизвикателствата на конкуренто-спо-

собността и използването на технологии за 

подобряване на социалното сближаване, 

равните възможности и качеството на жи-

вот [2].  

Целта на разработката е представяне на 

особеностите при разработване на учебна 

програма по „Компютърни мрежи”, отчи-

тайки изискванията за предоставяне на въз-

можност за продължаващо обучение и при-

лагайки Европейската система за трансфер 

и натрупване на кредити (ECTS). Предста-

вен е възможен подход за балово оценяване 

на знанията и уменията на студентите чрез 

акумулиране на професионални компетен-

ции. Представеният подход може да се из-

ползва при всички форми на обучение. 

ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕБНАТА 

ПРОГРАМА В КОНТЕКСТА НА 

БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС 

  2020 
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плината „Компютърни мрежи” се явява 30 

часа лекции + 30 часа практически занятия 

+ 30 часа самостоятелна работа + индиви-

дуална работа с преподавателя /консулта-

ции/ + проучване в Интернет + подготовка 

за изпит + курсова работа. Така зададеният 

формат обезпечава 6.0 кредита по ECTS.  

Едно от изискванията на ECTS да се 

опише ясно характеристиката на учебната 

програма, като се дефинира целта, предназ-

начението, компетенции, между предметни 

връзки и начина на организация на занятия-

та [3].    

Дисциплината “Компютърни мрежи” 

има за цел усвояване на знания, придобива-

не на умения и развитие на компетентности 

в областта на съвременните компютърни 

мрежи. Дисциплината има засилен практи-

ко-приложен аспект и представя проблеми-

те, свързани с проектиране, изграждане, 

конфигуриране и администриране на съвре-

менните компютърни мрежи. Студентите 

получават задълбочени познания в сферата 

на компютърните мрежи, които включват 

критично разбиране на теории и принципи. 

Натрупаните компетенции позволяват 

управление на сложни технически и профе-

сионални дейности с поемане на отговор-

ност за вземане на решения в работен уче-

бен контекст. Дисциплината “Компютърни 

мрежи” запознава студентите с основните 

понятия, мрежови стандарти, мрежови тех-

нологии и тенденции за развитие в областта 

на компютърните мрежи. Дисциплината 

представя проблеми, свързани с проектира-

не, изграждане и използване на компютър-

ните мрежи и принципите на функционира-

нето им. Учебното съдържание е структу-

рирано в съответствие с нивата на 7-слой-

ния еталонен модел на ISO за взаимодей-

ствие на отворени системи (ISO OSI RM), 

съпоставен в паралел с TCP/IP протоколния 

стек на Интернет. В практическите упраж-

нения се анализират и изследват възможно-

стите, работата, приложението, реализация-

та, типовото инсталиране и конфигуриране 

на мрежови устройства и системи, избора 

на мрежови решения и компоненти.  

Дисциплината има входни връзки с 

“Операционни системи” и изходни връзки с 

“ Програмируеми логически контролери” и 

др.  

Лекциите се онагледяват със слайдове 

/PowerPoint-презентации/ и симулационни 

програми. Упражненията се провеждат в 

компютърна лаборатория, оборудвана с 

мрежово оборудване, програмно осигурява-

не и симулатори за компютърни мрежи. 

За реализация на целите съгласно Евро-

пейската класификационна рамка [4,5] за 

бакалаври при изготвяне на учебната про-

грама студентът е поставен в активна среда 

на получаване на знания, разбиране, анализ 

и прилагане на умения. Йерархията на 

учебната програма е построена на база на 

таксономия на Марцано [6] (табл.1). 

Табл.1 Йерархия на учебната програма 

Ниво Процеси 

1.Получаване

на знания

Извличане на факти, 

последователности или процеси 

2.Разбиране

на знания

 Структуриране на

информацията по категории

 Синтез

 Репрезентация на информация -

организира се по категории

3.Анализ на

знания 

 Търсене на съответствие

 Класификация

 Анализ на грешки

 Обобщение

 Спецификация

4.Използване

на знания

 Приемане на решения

 Решаване на проблемна задачи

 Експериментална работа –

провеждане на експерименти

 Изследване –изисква използване

на логическа аргументация за

анализ на резултатите.

Успехът от преподаването на зависи от 

правилното построяване на съдържанието 

на учебната дисциплина. При създаване на 

методичните единици е използван подхо-

дът от простото към сложното в съчетание 

от конкретното към абстрактното. Компо-

нентите на дисциплината са на база на 

активния подход, като практическите 

упражнения следват лекционния курс и 

студентите се подготвят предварително за 

всяко упражнение посредством самостоя-

телна работа. Учебната програма, текущите 

задачи за самостоятелна работа и лекцион-

ният курс са предварително качени в плат-

формата за електронно обучение „Система 
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за дистанционно обучение на УХТ“, което 

позволява управление на овладяването и 

придобиването на компетентности, знания 

и умения чрез използване на съвременни 

активни методи от преподавателите и фор-

миране на личностни качества у студента, 

осигуряващи самоорганизация, саморегула-

ция, мотивация за учене. Студентът е запо-

знат с модулите на учебната дисциплина, 

която изучава, с неговото конкретно уча-

стие, задължения, изисквания и начин на 

оценяване на неговото участие при овладя-

ването на всеки модул на дисциплината в 

съответните форми на учебния процес. 

 Компонентите на дисциплината започ-

ват от началните слоеве, започвайки от ка-

тегоризирането на компютърните мрежи и 

модели и продължавайки към глобални 

мрежи и безжични мрежи [7,8,9,10,11]. В 

табл. 2 е показано едно възможно разпреде-

ление на методични единици по „Компю-

търни мрежи”. Практическите упражнения 

са върху същата тематика, като студентите 

решават конкретни практически задачи на 

база лекционния курс. За реализация на 

практическите упражнения се използват 

предварително разработени развойни сис-

теми и визуални симулатори. Визуалните 

симулатори са качени в платформата за 

електронно обучение „Система за дистан-

ционно обучение на УХТ“, което позволява 

студентите в домашни условия да тестват 

своите програми. 

 Между ECTS, използвана във европей-

ските университети и рейтинговата система 

за оценяване на знанията и уменията на 

студентите, съществува вътрешна техноло-

гична връзка, която позволява те да се из-

ползват паралелно, защото са построени на 

една и съща основа, но с различни функ-

ции. Кредитната система може да се опре-

дели като система за количествена оценка 

на съдържанието на дадена квалификаци-

онно-образователна степен, а балово-рей-

тинговата - като система за оценяване на 

качеството на усвояване на това съдържа-

ние. 

Табл.2 Разпределение на методичните единици 

Тема 

№ 
Наименование на темата 

Хора

риум 

часа 

1. 

Категоризиране на 

компютърните мрежи - 

Възникване, предназначение, 

основни понятия и компоненти в 

компютърните мрежи. Видове 

компютърни мрежи. 

2 

2. 

Еталонни мрежови модели - 

OSI, DoD. Капсулация на данните. 

Интернет модел. Мрежови 

стандарти и спецификации. 

Мрежови протоколни стекове. 

2 

3. 

Физическо ниво - Среди за 

предаване на информация и 

съединителни елементи. 

Сигнализация в компютърните 

мрежи. Режими на предаване на 

данни. 

2 

4. 

Канално нивo - Функции и 

задачи. Логическа топология на 

мрежата. Формиране на кадри. 

Кодопрозрачност. Управление на 

грешки. Адресиране. Управление 

на достъпа до средата. Мрежи тип 

Ethernet. Разделяне на каналното 

ниво на поднива.   

2 

5. 

Мрежово ниво - Адресиране и 

функции на протокола IPv4. 

Структура на IPv4 адрес. 

Получаване на IP адреси. Запазени 

адреси. Мрежова маска. Шлюз по 

подразбиране. Разделяне на мрежа 

на подмрежи. Специални адреси. 

Частни IP адреси и транслация на 

мрежови адреси (NAT). Безкласово 

адресиране. Заглавна част на IPv4 

протокол. Тип на услугата. 

Фрагментация на пакети.   

2 

6. 

Интернет протокол версия 6 

(IPv6) - Структура на IPv6 адрес. 

Специални IPv6 адреси. Методи за 

назначаване на IPv6 адреси. 

Механизми за съвместимост. 

Сравнение на заглавните части. 

Заглавия за разширения. 

Мобилност при IPv6. 

2 

7. 

Маршрутизация - основни 

принципи, маршрутизираща 

таблица, статична маршрутизация, 

маршрутизация по подразбиране, 

динамична маршрутизация, 

дистанционни векторни 

протоколи, протоколи отчитащи 

състоянието на връзките. 

Маршрутизиращи протоколи - RIP, 

OSPF, BGP, IGRP, EIGRP. Формат 

и особености. 

2 
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8. 

Спомагателни протоколи на 

мрежово ниво - Протокол за 

съвпадения на адреси (Address 

Resolution Protocol, ARP). 

Вариация на протокола – 

ProxyARP. Протокол за 

управляващи съобщения в 

Интернет (Internet Control Message 

Protocol, ICMP). Протокол 

ICMPv6. 

2 

9. 

Транспортно ниво - Протокол 

за управление на предаването 

(Transmission Control Protocol, 

TCP). Протокол за потребителски 

дейтаграми UDP (User Datagram 

Protocol). Портове и сокети. 

2 

10. 

Сеансово ниво (Session Layer) - 

Установяване на диалога, 

Управление на диалога, 

Синхронизация, Управление на 

активността, Обработка на 

изключения, Протоколи на 

сеансово ниво; Представително 

ниво (Presentation Layer) - 

Форматиране (представяне) на 

данни. Компресиране на данни. 

Криптиране на данни. 

2 

11. 

Приложно ниво - Система за 

области от имена (Domain Name 

System, DNS). Електронна поща (e-

mail). Протокол за предаване на 

хипертекст (HTTP). Протоколи за 

предаване на файлове (FTP, TFTP). 

Автоматично назначаване на 

параметри (DHCP). Отдалечен 

достъп (Remote access). 

2 

12. 

Мрежова сигурност - 

Определяне на нуждите за 

сигурност. Определяне на 

заплахите за сигурността. 

Реализиране на мерки за 

сигурност. Политики за мрежова 

сигурност. 

2 

13. 

Виртуални мрежи (VPN) - 

структура, особености, 

изграждане, протоколи, сигурност, 

типове. IPsec. RADUIS. 

2 

14. 

Глобални компютърни мрежи 

(WAN)-характеристики, 

особености, формат на кадрите 

Стандарти. Мрежи за кабелна 

телевизия (CATV). Приложения, 

услуги, организация и оператори 

на глобалните компютърни и 

телекомуникационни мрежи. 

2 

15. 

Безжични мрежи - Wi-Fi, 

Bluetooth,WiMAX, ZigBee, 

LoraWan, RFID и IrDA. Стандарти. 

Протоколи. Спецификация. 

Мрежова сигурност в безжични 

комуникации. 

2 

ОБЩО: 30 

На фиг. 1 е представено въвеждането на 

предложените тематични единици в „Сис-

тема за дистанционно обучение на УХТ“ 

/СДУ/. 

Фиг. 1 Лекционни тематични единици с СДУ

В началото на всяко упражнение всеки 

студент представя самостоятелно разрабо-

тено описателно есе (доклад) на лекцион-

ния материал свързан с темата на упражне-

нието в обем на две страници с кратко ли-

тературно проучване. Текущите есета са за 

проверка готовността за изпълнение на 

упражненията и активизиране на равномер-

ното усвояване на материала от студентите 

през целия семестър. Есетата се считат за 

приети след проверка за самостоятелност и 

заверка от ръководителя на упражненията. 

Всички студенти след завършване на всяко 

упражнение изготвят самостоятелни отчети 

за извършените дейности, самостоятелно 

решени задачи, трудности и изводи. Отче-

тите се считат за приети след защита за 

пълнота и самостоятелност на извършените 

задачи и заверка от ръководителя на упраж-

ненията. 

Упражненията започват от петата седми-

ца на семестъра с цел добра синхронизация 

с лекционните теми.  

В табл. 3 е показана едно възможно раз-

пределение на методични единици по прак-

тически упражнения. 
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Табл.3 Разпределение на методичните единици 

Тема 

№ 

Наименование на темата Хора-

риум, 

часа 

1. 

Запознаване с правилата по 

техника на безопасността. 

Запознаване с практическите 

упражнения и с начина на 

провеждането им. Запознаване и 

работа с програмни модели на 

OSI и DoD и модели за мрежови 

комунизации. Видове мрежови 

среди-начин на избор, 

изработване на свързваши 

сегменти. Свързване на мрежови 

устройства. Кабели. 

Инструментариум, тестване и 

сертифициране на кабелирането.  

3 

2. 
Канално ниво. Протокол ARP. 

Анализ на мрежов трафик. 
3 

3. 

IP адресация. Изчисляване на 

мрежови адресни пространства, 

подмрежи и подмрежови маски. 

Разделяне на IPv4 мрежа на 

подмрежи. 

3 

4. 

Използване на помощни 

програми и команди за 

отстраняване на мрежови 

проблеми и наблюдаване 

състоянието на компютърни 

мрежи. Изработване на план за 

справяне в дадени критични 

състояния. Решаване на казуси с 

анализ на мрежови проблеми. 

3 

5. 

Изграждане, конфигуриране и 

изследване на мрежи с различни 

видове маршрутизатори. 

Конфигуриране и изследване на 

безжична мрежа. 

3 

6. 
Маршрутизация в 

компютърни мрежи. 
3 

7. 

Използване на частни адреси 

и превод на мрежови адреси 

(NAT). Протокол IPv6 

3 

8. 

Системи за области от имена 

(DNS). Автоматично назначаване 

на параметри (DHCP) 

3 

9. 
Отдалечен достъп до системи 

- Telnet, SSH, VNC 
3 

10. 

Изследване на мрежови 

приложения и протоколи на 

приложно ниво SMTP, POP3. 

Конфигуриране и изследване на 

FTP сървър. Ползване на FTP 

клиент 

3 

ОБЩО: 30 

Курсова задача с конкретно задание се 

задава на първото занятие от практическите 

упражнения. При сложна комплексна зада-

ча е възможно групово изпълнение с ясно 

дефинирани задачи за всеки студент. 

Темата на курсовата задача е за проекти-

ране на корпоративна компютърна мрежа 

по конкретно задание за всеки студент с из-

бор на мрежови компоненти, изчисляване 

на мрежови адресни пространства, подмре-

жи и конфигуриране на мрежата във вирту-

ална среда. 

Крайният резултат от оценяването се 

определя от сумата от балове, които сту-

дентът е получил през семестъра (А) и из-

питната оценка (B) в определена пропорция 

- 35% (A) и 65% (B). Оценяването на зна-

нията и уменията на студентите има “на-

трупваща“ функция, сумират се баловете 

оценки, получени в продължение на семе-

стъра от всички дейности, поставени в рам-

ките на изучаваната дисциплина от учебния 

план. Така оценяването на знанията и уме-

нията на студентите става не само компо-

нент на кредитната система ECTS, но и 

осигурява качество на учебния процес. 

Крайният изпит по „Компютърни мрежи” е 

писмен с продължителност два часа. Всеки 

студент решава самостоятелно краен оце-

нъчен тест от 16 въпроса. Четиринадесет от 

въпросите са затворени с множествен избор 

на отговора, а два са открити въпроси тип 

„приложни задачи”. Всеки правилно отго-

ворен затворен въпрос носи 1 точка, а всеки 

правилно отговорен открит въпрос носи 3 

точки. Въпросите са на база на известни те-

стови системи на Networks+ и Cisco. На 

фиг. 2 е представено въвеждането на тесто-

ви единици в „Система за дистанционно 

обучение на УХТ“ /СДУ/.  

Фиг. 2 Тестови единици с СДУ
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  Крайната оценка е в цели единици, съ-

образно усвоения процент знания и умения 

съгласно представената табл. 4: 

Табл. 4 Формиране на крайната оценка на база 

процент усвоени знания 
Процент 

усвоени знания и 

умения %O
Крайна оценка 

Оценка 

съгласно 

ECTS 

100%÷90% Отличен 6 A 

89%÷80% Мн. добър 5 B 

79%÷64% Добър 4 C 

63%÷51% Среден 3 D 

50%÷0% Слаб 2 F 

С оглед на Европейската квалификаци-

онна рамка и Националната квалификаци-

онна рамка, студентите могат да представят 

авторски актуални разработки в обем на 

двадесет страници или две публикации в 

областта на компютърните мрежи за оценя-

ване и признаване на баловия компонент А. 

Този подход на изпитване, позволява вери-

фикация и признаване на натрупани знания 

и умения извън формите на висше образо-

вание, каквито са изискванията на Болон-

ския процес.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложената учебна програма е съоб-

разена с европейските изисквания за разви-

ващо обучение и позволява адаптиране за 

различни форми на преподаване и в други 

учебни заведения. Форматът на изпитване е 

съгласуван с международни тестови систе-

ми по компютърни мрежи. Практическото 

имплементиране в електронна среда „Сис-

тема за дистанционно обучение на УХТ“ на 

създадената програма по „Компютърни 

мрежи” в Университета по хранителни тех-

нологии – гр. Пловдив, позволява да се по-

виши мотивацията на студентите за усвоя-

ване на знания, умения и повишаване про-

фесионалните компетентности на завърш-

ващите студенти.  
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