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ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № … от ……………. 2024 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А 
 

ЗА РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 УЧЕБНА ПРАКТИКА 

учебен предмет:  

РОБОТИКА И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ 

за X клас 
 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 481030 ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ  

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

КОД 4810301 ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

          

 

 

 
 

Попово, 2024 година 
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I.   ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

 

      Учебната програма „Роботика и сензорни системи“ от разширена професионална 

подготовка – практика е предназначена за ученици от професия „Приложен 

програмист“, специалност „Приложно програмиране“, професионално направление 

„Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение. 

      Тази учебна програма е разработена съгласно т. V от типовия учебен план за 

специалност „Приложно програмиране“ без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език, дневна форма на обучение. 

      Прилагането на компетентностния подход в професионалното обучение и на 

индивидуалния подход към всеки учащ са важен фактор за повишаване на нивото на 

знанията и уменията на обучаемите. Съдържанието на учебния предмет в X клас 

създава възможност за придобиване на практически умения за изследване на процесите 

в аналоговата и цифровата схемотехника. Обучението по предмета се извършва във 

взаимна връзка с  учебните предмети математика, информационни технологии и физика 

от общообразователната подготовка и предмети от задължителната професионална 

подготовка. Това дава възможност за усвояване на основните понятия и процеси в 

аналоговите устройства за усилване, генериране и преобразуване на електрически 

сигнали, за разчитане на електронни схеми, включващи основните устройства, и за 

изграждане на умения за практическото им реализиране и изследване.  

      Обучението по учебния предмет се организира, чрез активно включване на ученика 

в учебния процес с иновативни методи на обучение. Ще бъде използван „Метода на 

проектите“, който ще спомогне за развиване на тяхното умение за работа в екип. Този 

метод предполага решаване на някақъв проблем,  който предвижда използване на 

различни методи, от една страна, а от друга интегриране на знания, умения от различни 

области на науката, техниката, технологията, творческите области. Работата по метода 

на проектите предполага не само наличие и осъзнаване на проблем, но и самия процес 

за неговото разкриване, разрешаване, което включва ясно планиране на действия, 

наличие на замисъл или хипотеза за решаване на този проблем, ясното разпределяне на 

роли.  

      Професионалните компетентности по предмета се формират чрез усвояване на 

основните понятия за аналоговите електронни устройства, за параметрите и процесите 

в основни електронни устройства, за влиянието на отделните елементи при 

постояннотоков и променливотоков режим. За изграждане на предвидените по 

програмата практически умения ще се използват оборудвани работни места със 

захранващи източници, измервателни уреди, макети, стендове, монтажни платки, 

инструменти, справочници и елементи. Усвоените професионални умения и 

компетенции,  се оценяват  по предварително определени критерии, които съответстват 

на очакваните резултати от обучението по учебният предмет. 
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      Като форма на обратна връзка и оценка на знания и умения се използват 

практически задачи и др. 

      Оценяването на знанията и уменията на учениците се осъществява с количествена 

оценка и съобразно постигнатите очаквани резултати по обобщени теми на ниво учебна 

програма. Оценяват се уменията на учениците на основата на постигнат краен 

продукт от практическа дейност, като се взема предвид реалното им поведение по 

време на работа. Отчитат се изпълнението на възложените практически задачи, подбора 

на средствата, наличието на индивидуално решение и процеса на реализация. 

      При  оценяване постиженията на учениците се използва карта за оценка. Тя съдържа 

система от критерии и показатели относно знанията, уменията и отношенията, 

необходими за реализирането на определена задача. Основна дидактическа цел на 

задачите е тренингът. На учениците се предлага конкретно формулирана задача с точно 

определени очаквани резултати. Изпълнявайки стъпка по стъпка предложеният 

алгоритъм за решаване на поставената задача, обучаваният усвоява определени 

подходи в професионално направление. Успешното решение на задачите стимулира 

ученика и му позволява да експериментира и твори, провокира го към самообучение и 

усъвършенстване. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 

      Обучението по предмета има за цел чрез усвояване на предвидените по програмата 

знания и умения, учениците да придобият професионални компетенции за практическо 

изследване на основните процеси в аналоговите схеми. Да придобият умения за 

измерване на цифровите сигнали и схеми, знания за  тяхното приложение, синтезиране 

и използване. 

      За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните подцели: 

1) придобиване на знания и практически умения за изследване на трептящи 

кръгове и електрически филтри; 

2) придобиване на знания и умения за изчисляване на усилвател по зададени 

изходни данни; 

3) придобиване на знания и практически умения за реализиране на електрически 

схеми на усилватели, снемане на АЧХ, определяне на основни параметри; 

4) придобиване на знания и практически умения за изследване на генератори; 

5) придобиване на практически умения за изследване действието на 

трансформаторите и определяне на основните им параметри; 

6) придобиване на практически умения за реализиране и изследване на 

токоизправителни схеми, определяне на основните им параметри и 

характеристики при работа с различен характер на товара; 

7) придобиване на знания и умения за анализиране влиянието на изглаждащите 

филтри върху работата на токоизправителните схеми; 
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8) придобиване на  практически умения за изследване на стабилизаторите на ток и 

напрежение, определяне на параметрите на различните схеми; 

9) усвояване на знания за основните понятия и положения в цифровата 

електроника, разпознаване на елементната база и условните графични означения 

на цифровите устройства; 

10) усвояване на знания и придобиване на практически умения за изследване на 

основните фамилии логически елементи – измерване на параметри и 

характеристики; 

11) усвояване на знания и придобиване на практически умения за изследване на 

цифрови електронни схеми; 

12) придобиване на практически умения за реализиране на принципни схеми на 

различни видове ограничители, определяне формата на сигнала според зададена 

схема на ограничителя; 

13) придобиване на умения за измерване параметрите на цифровите схеми с 

помощта на осцилограф; 

14) придобиване на практически умения за изследване на генератори и 

формирователи на правоъгълни импулси; 

15) усвояване на знания и  умения за работа с цифрови индикаторни устройства; 

16) усвояване на умения за работа със справочна литература. 

 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ: 

 

      Общият брой часове по учебния предмет „Роботика и сензорни системи“ в X клас е 

36 учебни часа годишно и е определен в типовия учебен план на специалността от 

професията (утвърден със Заповед № РД 09–4147 от 29.08.2017 г. на Министъра на 

образованието и науката), в т. V Разширена професионална подготовка. Часовете са 

разпределени по следния начин:  

I срок: 18 седмици х 1 час = 18 часа;   II срок: 18 седмици х 1 час = 18 часа 

 

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

      Учебното съдържание е стуктурирано в два раздела. Първи раздел: Аналогова 

схемотехника. Втори раздел: Цифрова схемотехника. За всеки раздел  в  подтеми са 

записани брой  учебни часове. 

 

№  

по 

ред 

Теми 

Брой учебни 

часове 

36 ч. 

I АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА  

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                       ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ   

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                     e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                     www.pgtlp-popovo.info 

 

5 

 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: 

 

      След приключване на обучението по предмета Учебна практика: Роботика и 

сензорни системи в X клас, който включва разделите Аналогова и Цифрова 

схемотехника, учениците трябва да притежават следните: 

1. ЗНАНИЯ: 

1) познават условни графични означения на цифровите устройства; 

2) познават основни схеми и процеси в усилватели и генератори; 

1 Електрически сигнал. Усилване на електрически сигнали. 2 

2 Реализиране и изследване на усилвател. 2 

3 Генериране на електрически сигнал. 2 

4 Реализиране и изследване на генератор. 2 

5 Преобразуване на електрически сигнал. 2 

6 Аналого-цифрови преобразователи. 2 

7 Захранващо устройство. 2 

8 Реализиране и изследване на захранващо устройство. 2 

9 
Реализиране и изследване на многостъпални електронни 

устройства. 
2 

Общ брой учебни часове: 18 

II ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА  

1 
Изследване параметрите на трептящи кръгове и 

електрически филтри, усилватели, генератори. 
2 

2 
Изследване на трансформатори, токоизправители и 

изглаждащи филтри. 
2 

3 Основни понятия и положения в цифровата електроника. 2 

4 Основни видове логически семейства. 2 

5 Основна елементна база на цифровата електроника. 2 

6 Цифрови електронни схеми от комбинационен тип. 2 

7 Цифрови електронни схеми от последователностен  тип. 2 

8 Генератори и формирователи на правоъгълни импулси. 2 

9 Индикаторни устройства. 2 

Общ брой учебни часове: 18 
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3) познават основните схеми и процеси в токозахранващите устройства; 

4) знаят основни характеристики и особености на цифровите сигнали, начините за 

тяхното формиране, промените които внасят в тях различните вериги;  

5) знаят основни характеристики и приложения на различни логически елементи; 

6) познават структурата на основните изграждащи възли на цифровите схеми, 

принципа им на действие, изисквания към тях и приложенията им; 

7) разчитат схеми и анализират процесите в тях; 

8) изчисляват изучаваните устройства по зададени параметри; 

9) обясняват принципа на действие на изследваните устройствата; 

 

2. УМЕНИЯ: 

1) организират работното си място съгласно изискванията за безопасна работа; 

2) умеят да използват и редактират готов код; 

3) реализират линеен алгоритъм във визуална среда; 

4) работят във визуална среда, като задават основни характеристики и ги подбират 

според определена тема; 

5) сглобяват код чрез блокове за управление във визуалната среда; 

6) сглобяват крайна последователност от блокове, реализираща разклонен 

алгоритъм; 

7) използват код за отчитане на резултат от различни датчици на микроконтролер; 

8) разработват групов и индивидуален проект, демонстриращ работа с визуалната 

среда за програмиране и използва функционалностите на готов робот; 

9) представят в реална и виртуална среда свой проект. 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

1) проявяват отговорност и инициативност при самостоятелно изпълнение на 

задачите; 

2) поемат отговорност при работа в екип; 

3) използват професионална терминология; 

4) извършват прецизно представяне на продукт. 

 

VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: 

 

инж. Християн Николов Иванов – старши учител, практическо обучение в ПН 

„Компютърни науки“. 

инж. Пламен Йорданов Петков – учител, теоретично обучение в ПН „Компютърни 

науки“. 

Петър Христов Христов – управител на „ПИ СИ ХЕЛТ“ ООД, партнираща 

работодателска организация 
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VII. ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Спасова, В. Електроника. Нови знания 

2. Цонева, М. Цифрова схемотехника. С., Нови знания, 2006 

3. Вълков, С. Аналогова електроника 

4. Роджър Токхайм – Цифрова електроника 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № … от ……………. 2025 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А 
 

ЗА РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 УЧЕБНА ПРАКТИКА 

учебен предмет:  

РОБОТИКА И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ 

за XI клас 
 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 481030 ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ  

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

КОД 4810301 ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

          

 

 

 
 

Попово, 2025 година 
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I.   ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

 

      Учебната програма по учебна практика Роботика и сензорни системи от 

разширена професионална подготовка е предназначена за ученици от професия 

„Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“, професионално 

направление „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и 

обучение. 

      Тази учебна програма е разработена съгласно т. V от типовия учебен план за 

специалност „Приложно програмиране“ без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език, дневна форма на обучение. 

      В съдържанието на учебния материал са включени теми, свързани с основни 

понятия  в областта на роботиката и сензорните системи. Обучението е насочено към 

овладяване на знания, умения и навици, свързани с надграждане на дигиталната 

грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, 

процеси и явления и експериментиране с тях.  

      Акцентът в обучението е надграждане на знания и умения за работа с дигитални 

устройства – начините за получаване, обработване, съхраняване и представяне на 

информация с помощта на дигитални устройства, демонстриране на готови проекти. 

Създаване на програми с използване на алгоритми с условия и синхронизиране на 

действия. Сравнение на характеристиките чрез визуална среда за блоково 

програмиране. Тук ще се развиват умения за позициониране на обект спрямо друг 

обект. Реализирането на компютърните модели във визуалната среда се подготвя с 

познати нагледни материали и средства.  

      Освен към дискретните сензори, внимание е обърнато и на последното поколение 

интелигентни сензори, както и на тяхното софтуерно и хардуерно обезпечаване. По 

време на практическите занятия учениците се запознават с реални сензорни устройства, 

използвани в промишлените автоматични системи. Предмета е взаимосвързан с 

предметите Програмиране и Приложен софтуер. 

      За изграждане на предвидените по програмата практически умения ще се използват 

оборудвани работни места със захранващи източници, измервателни уреди, макети, 

стендове, монтажни платки, инструменти, справочници и елементи. 

      Усвоените професионални умения и компетенции,  се оценяват  по предварително 

определени критерии, които съответстват на очакваните резултати от обучението по 

учебният предмет. 

      Като форма на обратна връзка и оценка на знания и умения се използват 

практически задачи и др. 

      Оценяването на знанията и уменията на учениците се осъществява с количествена 

оценка и съобразно постигнатите очаквани резултати по обобщени теми на ниво учебна 

програма.  
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      Оценяват се уменията на учениците на основата на постигнат краен продукт от 

практическа дейност, като се взема предвид реалното им поведение по време на 

работа. Отчитат се изпълнението на възложените практически задачи, подбора на 

средствата, наличието на индивидуално решение и процеса на реализация. 

      При  оценяване постиженията на учениците се използва карта за оценка. Тя съдържа 

система от критерии и показатели относно знанията, уменията и отношенията, 

необходими за реализирането на определена задача. Основна дидактическа цел на 

задачите е тренингът. На учениците се предлага конкретно формулирана задача с точно 

определени очаквани резултати. Изпълнявайки стъпка по стъпка предложеният 

алгоритъм за решаване на поставената задача, обучаваният усвоява определени 

подходи в професионално направление. Успешното решение на задачите стимулира 

ученика и му позволява да експериментира и твори, провокира го към самообучение и 

усъвършенстване. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 

      Чрез темите, заложени в програмата, се цели развиване на математически умения, 

логическо мислене и творчество. Учениците създават програми, чрез които управляват 

роботизирани устройства. В хода на обучението учениците ще се запознаят с основните 

компоненти на микроконтролер, под формата на упражнения, опити, експерименти и 

наблюдения. Изгражда се отговорно отношение на потребителите на дигитални 

технологии, етично безопасно поведение в онлайн среда и подготовка за последваща 

работа с допълнителни компоненти към микроконтролер. Обучението е практическо и 

включва активна работа с преподавател и разнообразни задания за работа в екип.  

      За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните подцели: 

1) придобиване на знания за манипулационни и мобилни роботи; 

2) знания за наземни мобилни платформи; 

3) умения за управления на роботи по положение, скорост, ускорение и сила; 

4) знания и умения за програмиране на роботи; 

5) знания за основни параметри и характеристики на сензорите; 

6) знания и умения за цифрова обработка на сензорните сигнали; 

7) знания и умения за моделиране на статични сензорни характеристики. 

 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ: 

 

      Общият брой часове по учебния предмет „Роботика и сензорни системи“ в XI клас е 

72 учебни часа годишно и е определен в типовия учебен план на специалността от 

професията (утвърден със Заповед № РД 09–4147 от 29.08.2017 г. на Министъра на 

образованието и науката), в т. V Разширена професионална подготовка. Часовете са 

разпределени по следния начин:  
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I срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа;   II срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа 

 

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

      Учебното съдържание е стуктурирано в два раздела. Първи раздел: Роботика. Втори 

раздел: Сензорни системи. За всеки раздел  в  подтеми са записани брой учебни часове. 

 

№ 

по 

ред 

Теми 

Брой учебни 

часове 

72 ч. 

I РОБОТИКА  

1 

Роботика. Основни функции, определения и класификации на 

роботите. Обобщена структурно-функционална схема на робот, 

подсистеми и функционални възможности. 

4 

2 
Манипулационни роботи. Структура на манипулационни 

системи (МС). Позиция и ориентация. 
4 

3 
Основни понятия за мобилните роботи (МР). Предназначение и 

общи характеристики. 
4 

4 

Класификация на МР по функционални възможности, работна 

среда, локомоционни движения и степен на автономност. 

Особености на работната сцена. 

4 

5 

Наземни мобилни платформи (МП). Конвенционални и 

динамично устойчиви колесни платформи. Моделиране и 

кинематичен анализ на мобилните роботи. Примери и 

характеристики. 

4 

6 Мобилни манипулационни роботи. Примери и характеристики. 4 

7 

Управление на роботи – основни задачи, структура и принцип 

на действие. Основни методи за управление на движението на 

роботите – линейни, нелинейни и адаптивни. Управление по 

положение, скорост, ускорение и сила. 

4 

8 Програмиране на роботи – същност, видове и основни функции. 4 

9 Области на приложения на роботите. 4 

Общ брой учебни часове: 36 

II. СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ  

1 

Основни понятия в сензорната техника. Класификация на 

сензорите. 

 

2 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: 

 

      След приключване на обучението по предмета Учебна практика: Роботика и 

сензорни системи в XI клас, който включва разделите Роботика и Сензорни системи, 

учениците трябва да притежават следните: 

1. ЗНАНИЯ: 

1) познават функционалността на новите дигитални устройства; 

2) познават основните компоненти на дигиталното устройство (микроконтролер); 

3) знаят за ползите и вредите от използването на дигитални устройства за околната 

среда; 

4) познават функционалностите на готов робот; 

5) познава системата за споделяне на информация и електронно обучение; 

6) използват системата за електронно обучение с цел съхранение на учебни 

материали; 

 

 

№ 

по 

ред 

Теми 

Брой учебни 

часове 

72 ч. 

2 Основни параметри и характеристики сензорите. 2 

3 Метрологични характеристики на сензорите. 2 

4 Сензори за магнитно поле. 2 

5 Сензори за температура. 2 

6 Оптоелектронни сензори. 2 

7 Сензори за малки механични премествания. 2 

8 Сензори за налягане и вакуум. 2 

9 Сензори за влажност. 2 

10 Сензори за газ. 2 

11 Сензори за химичен състав. Био–сензори. 2 

12 Схеми за формиране на сигнали от първични преобразуватели. 2 

13 Цифрова обработка на сензорните сигнали. 2 

14 Моделиране на статични сензорни характеристики. 2 

15 Интелигентни сензори. 2 

16 Сензорни интерфейси. 2 

17 Микроелектромеханични системи. 2 

18 Приложения на сензорите. 2 

Общ брой учебни часове: 36 
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7) правят разлика между дигитална и физическа идентичност и не предоставят 

лични данни в дигитална среда; 

8) познава начините за получаване, съхраняване и представяне на информация в 

дигиталните устройства; 

9) познават конкретната среда за блоково програмиране и създават дигитално 

съдържание. 

 

2. УМЕНИЯ: 

1) организират работното си място съгласно изискванията за безопасна работа; 

2) подбират и подготвят за работа необходимата измервателна апаратура; 

3) реализират практически схеми; 

4) отчитат точно и вярно резултатите от измерванията; 

5) извършват необходимите изчисления с цел определяне стойностите на 

изследваните параметри; 

6) строят графични зависимости, таблици на истинност, времедиаграми; 

7) документират и анализират получените резултати; 

8) съпоставят резултатите от изследванията и правят изводи; 

9) използват  техническа документация и справочна литература; 

10) работят самостоятелно и в екип. 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

1) проявяват отговорност и инициативност при самостоятелно изпълнение на 

задачите; 

2) планират своето професионално и кариерно развитие; 

3) поемат отговорност при работа в екип; 

4) използват професионална терминология; 

5) извършват прецизно представяне на продукт. 

 

VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: 

 

инж. Християн Николов Иванов – старши учител, практическо обучение в ПН 

„Компютърни науки“. 

инж. Пламен Йорданов Петков – учител, теоретично обучение в ПН „Компютърни 

науки“. 

Петър Христов Христов – управител на „ПИ СИ ХЕЛТ“ ООД, партнираща 

работодателска организация 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № … от ……………. 2026 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А 
 

ЗА РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 УЧЕБНА ПРАКТИКА 

учебен предмет:  

РОБОТИКА И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ 

за XII клас 
 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 481 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 481030 ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ  

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

КОД 4810301 ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

          

 

 

 
 

Попово, 2026 година 
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I.   ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

 

      Учебната програма по учебна практика Роботика и сензорни системи от 

разширена професионална подготовка е предназначена за ученици от професия 

„Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“, професионално 

направление „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и 

обучение. 

      Тази учебна програма е разработена съгласно т. V от типовия учебен план за 

специалност „Приложно програмиране“ без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език, дневна форма на обучение. 

      В съдържанието на учебния материал са включени теми, свързани със създаването  

и управлението на роботизирани устройства. Учениците ще имат възможността да 

направят първите си стъпки в работата с контролер и управлението на мотори и 

сензори. Включени са интересни интерактивни уроци за работа с роботизирани 

системи. Учениците ще придобият знания и умения за работа с платформи за 

програмиране, настройка и управление на контролери, сензори и механизми. Ще 

познават и прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за 

добра организация на програмния код. Чрез обучението по предмета, ще създават  

програмни продукти по готов проект, като прилагат математически подходи и 

използват езици за програмиране, работа с микроконтролери, сензори и датчици, 

различни механизми за задвижване.  

      Работният процес се фокусира върху изграждането на робота в екип. След като 

всеки екип изгради своя робот, ще се обсъждат най-важните части: мозък (процесор), 

двигатели и сензори.  

      Усвоените професионални умения и компетенции се оценяват  по предварително 

определени критерии, които съответстват на очакваните резултати от обучението по 

учебният предмет. 

      Като форма на обратна връзка и оценка на знания и умения се използват 

практически задачи. Практическата задача на учениците е да създадат продукт с 

практическо предназначение – програмиране на робот за извършване на предварително 

зададени условия/цели. Учениците ще развият своето аналитично мислене, 

въображение и креативност. 

      Оценяват се уменията на учениците на основата на постигнат краен продукт от 

практическа дейност, като се взема предвид реалното им поведение по време на 

работа. Отчитат се изпълнението на възложените практически задачи, подбора на 

средствата, наличието на индивидуално решение и процеса на реализация. При  

оценяване постиженията на учениците се използва карта за оценка. Тя съдържа система 

от критерии и показатели относно знанията, уменията и отношенията, необходими за 

реализирането на определена задача.  
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      Основна дидактическа цел на задачите е тренингът. На учениците се предлага 

„сюжетно“ формулирана задача с точно определени очаквани резултати. Изпълнявайки 

стъпка по стъпка предложеният алгоритъм за решаване на поставената задача, 

обучаваният усвоява определени подходи в професионално направление. Успешното 

решение на задачите стимулира ученика и му позволява да експериментира и твори, 

провокира го към самообучение и усъвършенстване. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 

      Обучението по предмета има за цел учениците да придобият професионални 

компетентности за работа с роботизирани системи. Основна цел на  програмата е да 

подготвя специалисти в перспективни области, свързани с изкуствения интелект, 

автоматизация на производството в промишленостите, изследователска и развойна 

дейност. Цели се учениците да получат знания и умения необходими за проектиране, 

поддържане, усъвършенстване и програмно осигуряване на роботизирани системи.  

      За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните подцели: 

1) придобиване на знания за работа с микроконтролери; 

2) придобиване на знания и умения за работа с различни по вид сензори; 

3) придобиване на знания за представяне на данни и информация в паметта на 

контролера/платката; 

4) придобиване на знания и умения за работа със различни структури от данни; 

5) придобиване на умения за откриване и отстраняване на грешки в програмния 

код; 

6) придобиване на умения за самостоятелно решаване на конкретни задачи. 

Работата за постигане на основната цел изисква интензивна работа в групата, при 

активно участие на всеки ученик за решаване на поставената практическа задача. За 

постигане на качество на подготовка по предмета е необходимо обучението да се 

провежда в работилница с подходящо обзаведени работни места (образци, 

инструменти, измервателна апаратура, микроконтролери, отделни механични звена, 

сензори, захранване и др.). 

 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ: 

 

      Общият брой часове по учебния предмет „Роботика и сензорни системи“ в XII клас 

е 29 учебни часа годишно и е определен в типовия учебен план на специалността от 

професията (утвърден със Заповед № РД 09–4147 от 29.08.2017 г. на Министъра на 

образованието и науката), в т. V Разширена професионална подготовка. Часовете са 

разпределени по следния начин:  

I срок: 18 седмици х 1 час = 18 часа;   II срок: 11 седмици х 1 час = 11 часа 
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ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

      Учебното съдържание е стуктурирано в един раздел: Проектиране.  

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: 

      След приключване на обучението по предмета Учебна практика: Роботика и 

сензорни системи в XII клас, учениците трябва да притежават следните: 

1. ЗНАНИЯ: 

1) познават микроконтролери; 

2) познават различни по вид сензори; 

3) представят данни и информация в паметта на контролера/платката; 

4) работят с различни структури от данни; 

5) съставят програми за управление на автоматизирана система по зададени 

параметри и условия. 

 

2. УМЕНИЯ: 

1) организират работното си място съгласно изискванията за безопасна работа; 

2) анализират и проектират роботизирани системи; 

3) внедряват и поддържат роботизирани системи; 

№ 

по 

ред 

Теми 

Брой учебни 

часове 

29 ч. 

I ПРОЕКТИРАНЕ  

1 Въведение. 2 

2 Създаване и управление на колесна машина. 3 

3 Създаване и управление на модел на робо–автомобил. 3 

4 Създаване и управление на робо–птица. 3 

5 Създаване и управление на робот, който да прави лицеви опори. 3 

6 Работата на ултразвуковия сензор и приложението му. 3 

7 Създаване и управление на катапулт (макет). 3 

8 Създаване и управление на  робот чистач. 3 

9 Програмиране на дистанционно управление. 3 

10 Представяне на проекти. 3 

Общ брой учебни часове: 29 
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4) разработват и използват технологии, основани на роботиката за решаване на 

научно-изследователски задачи; 

5) формулират проблеми, анализират  възможности, оценяват перспективи и 

създават подходи, методи, техники и софтуерни средства при създаване, 

внедряване и управление на роботи; 

6) изграждат нови концепции за управление на процеси и системи; 

7) умеят да използват и редактират готов код; 

8) сглобяват код чрез блокове за управление във визуалната среда; 

9) сглобяват крайна последователност от блокове, реализираща разклонен 

алгоритъм; 

10) ползват код за отчитане на резултат от различни датчици на микроконтролер; 

11) разработват проект, демонстриращ работа с визуална среда за програмиране и 

използват функционалностите на готов робот; 

12) представят в реална и виртуална среда свой проект. 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

1) проявяват отговорност и инициативност при самостоятелно изпълнение на 

задачите; 

2) планират своето професионално и кариерно развитие; 

3) поемат отговорност при работа в екип и решават практически задачи; 

4) използват професионална терминология; 

5) извършват прецизно представяне на продукт. 

 

Съчетаване на професионалното образование по учебна практика Роботика и 

сензорни системи с овладяване на ключови компетентности. 

      В процеса на обучение по учебна практика Роботика и сензорни системи ще 

съчетаем придобиването на професионални знания, умения и компетенции с 

овладяване на седем от осемте ключови компетентности: 

1. Общуване на роден език – чрез представяне на проектите пред публика. 

2. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и 

технологиите – чрез темите, заложени в програмата, се цели и развиване на 

математически умения, логическо мислене и творчество. Учениците създават 

програми, чрез които управляват роботизирани устройства, надграждат и знания по 

физика. 

3. Дигитална компетентност – чрез подготовка на проектите. 

4. Умения за учене – чрез непрекъснатото развитие и усъвършенстване на знанията и 

уменията, необходими за работа и лична реализация. 

5. Социални и граждански компетентности – чрез стимулиране на критично мислене 

по отношение на даден въпрос/казус при реализиране на проектите. 
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6. Инициативност и предприемачество – чрез стимулиране на инициативност в 

разработката на проектите. 

7. Културна осъзнатост и творчески изяви – чрез участие в представяне на проектите. 

 

VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: 

 

инж. Християн Николов Иванов – старши учител, практическо обучение в ПН 

„Компютърни науки“. 

инж. Пламен Йорданов Петков – учител, теоретично обучение в ПН „Компютърни 

науки“. 

Петър Христов Христов – управител на „ПИ СИ ХЕЛТ“ ООД, партнираща 

работодателска организация 

 

VII. ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Драганов, Н. Сензори. Принципи, устройство, технологии, характеристики, 

параметри, приложения. Втора част. Издателство ЕКС-ПРЕС Габрово, 2015. 

2. Заманов В., Мобилни роботи. ТУ-София, 2015.  

3. Заманов В., Венков П., Мобилни Роботи. Сензори. ТУ – София, 2013. 

4. Спасова, В. Електроника. Нови знания. 

5. Венков П., Информационно-сензорни системи за роботи, ТУ – София, 2000 г.  
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