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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

     Учебната програма „Компютърни технологии и мултимедийно проектиране“, 

разширена професионална подготовка – практика е предназначена за ученици от 

професия „Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“, професионално 

направление „Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни 

продукти“ 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 „Графичен дизайн“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език, дневна форма на обучение. Образователният процес по „Компютърни 

технологии и мултимедийно проектиране“, разширена професионална подготовка 

– практика, има за цел: 

 изграждане на графична култура; 

 усвояване на достатъчен обем знания и умения, свързани с изграждането на 

лаконичен метафоричен език в непрекъснато променящата се визуална среда, 

необходим за общуването в широки граници с различни слоеве на населението 

при създаване на рекламни послания; 

 оформяне дизайна на печатни и електронни материали (книги, брошури, 

реклами и др.); 

 структуриране и организиране на текстова информация и графични изображения; 

 придобиване на умения за работа с цветове в графична среда; 

 придобиване на знания за графичните файлови формати; 

 придобиване на знания за видовете видео файлови разширения; 

 придобиване на умения за работа с програми за растерна и векторна графика; 

 придобиване на умения за работа със слоеве и канали; 

 придобиване на умения за обработка на растерни изображения; 

 придобиване на знания и умения за създаване на векторни изображения; 

 придобиване на умения за работа със софтуер за триизмерна графика; 

 придобиване на умения за създаване на 3D от 2D обект; 

     В образователният процес се осъществяват междупредметни връзки с дисциплините 

както от отраслова професионална, така и от общообразователна подготовка. Чрез 

учебното съдържание по предмета обучаемите добиват обща представа за основните 

елементи на графичния дизайн и неговите разновидности.  

     Навлизат в същността на визуалната комуникация и приложната графика с различни 

художествени интерпретации. Формирането на задълбочени познания за композиция и 

форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и 

стандартизирани в съвременните графични програми е една от задачите на обучението 

по графичен дизайн. 
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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 ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ: 

 

     Учебната програма „Компютърни технологии и мултимедийно проектиране“ има за 

цел да подготви професионалисти в сферата на графичния дизайн и визуалните 

комуникации. Овладяването и прилагането на графичния софтуер ще обогати и развие 

креативното и интердисциплинарно мислене на бъдещите дизайнери. Получаването на 

компютърна грамотност и превръщането на обучаваните ученици в компютърни 

специалисти – дизайнери с много висока компетентност в областта на използването на 

персоналните компютри е втъкано в цялостната философия на учебния процес. 

Основната цел е да се придобият знания за практическа работа с персоналните 

компютри и програмни продукти във всички етапи на дизайн процеса. Стремежът не е 

да се подготвят програмисти, а тъкмо обратното, да се образоват професионалисти, 

които могат да решават задачи в областта на техническите и художествени проблеми, 

използвайки персоналните компютри, като превъзходни инструменти и помощници. 

Поради спецификата на предмета програмата дава възможност за динамично развитие, 

съобразено с новостите в сферата на мултимедийните технологии, както и с желанията 

и възможностите на конкретния ученик – отпадане и допълване на елементи в нея. 

Застъпени са фундаментални компютърни програми използвани от графичния 

дизайнер, които предоставят основа за работата с всички останали производни 

програмни продукти. С овладяване на компютърна техника ученика придобива свобода 

на изразните средства при проектиране на задачите по дизайн, шрифт, графичен дизайн, 

графични техники и др.  
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     Дисциплината проследява всички етапи на дизайнерско проектиране. В процеса на 

обучение се изучва работата с най-актуалните приложения за векторна графика, 

използвани в графичния дизайн – Canva, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.  

     Завършилите програмата са в състояние самостоятелно да се реализират в сферата на 

визуалните изкуства, да инициират и управляват творчески мултимедийни проекти, да 

създадат свой собствен бизнес и да го управляват. Придобитите умения за работата по 

мултимедийно проектиране гарантира способността на завършилите ученици да се 

интегрират в интердисциплинарна и мултикултурна среда на творческите индустрии, да 

се развиват и подобряват професионалната си компетентност в България и в чужбина. 

 

ІІІ.  ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ:  

 

     Общият брой часове по учебния предмет „Компютърни технологии и 

мултимедийно проектиране“ е 144 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 4 часа = 72 часа;   II срок: 18 седмици х 4 часа = 72 часа 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМИТЕ: 

 

     Учебното съдържание е стуктурирано в четири раздела. Броят на учебните часове в 

представеният вариант се разпределя от учителя, в зависимост от възможностите и 

интересите на учениците, методите на обучение и планираната в училищния учебен 

план разширена професионална подготовка.  

 

1. Препоръчителен брой на учебните часове за IX клас: 

№ по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ 

БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 IX клас  

I. 
ВЪВЕДЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН. 
10 

II. 
ПРИЛОЖЕН ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ 

СОФТУЕР. 
12 

   

III. 
РАСТЕРНА ГРАФИКА И НЕЙНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
72 

IV 
ВЕКТОРНА ГРАФИКА И НЕЙНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
48 

 Резерв учебни часове: 2 

 Общ минимален брой учебни часове: 144 
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2. РАЗДЕЛИ И ТЕМИ: 

РАЗДЕЛ І. ВЪВЕДЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНЛОГОИИ В 

ГРАФИЧНИЯТ ДИЗАЙН. 

 

1.1. Кратка история на компютърните технологии в графичния дизайн. 

1.2. Общи сведения за компютрите. Архитектура на компютъра: процесор, памет, 

входно-изходен блок.  

1.3. Обмен на информация. Устройства за въвеждане, извеждане и съхранение на 

информацията. 

1.4. Основни компоненти на операционната система. Графичен потребителски 

интерфейс. 

1.5. Компютърната графика в графичния дизайн. Видове (растерна, векторна и 

фрактална). Приложение. 

РАЗДЕЛ II. ПРИЛОЖЕН ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ СОФТУЕР. 

2.1. Известни приложни програми за растерна графика, векторна графика, 

мултимедийни приложения, предпечат, видео обработка, 3D графика и анимация. 

2.2. Цветови модели: RGB, CMYK, HSB, Grayscale. 

2.3. Растерна графика. Основни характеристики на растерното изображение. 

2.4. Сканиращи устройства. Видове скенери.  

2.5. Разделителна способност. 

2.6. Файлови формати за съхранение на растерни изображения. 

РАЗДЕЛ III. РАСТЕРНА ГРАФИКА И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. 

3.1. Растерна графика. Основни характеристики. 

3.2. Интерфейса на PhotoShop/Canva/Sketchbook. Работна площ, панел с инструменти. 

контекстен панел и помощни панели. 

3.3. Основни характеристики на растерното изображение. 

3.4. Файлови формати. Формати за предпечат. 

3.5. Файлови формати за WEB. Компресия. 

3.6. Прозрачности, файлови формати поддържащи прозрачности. 

3.7. Режимите Blending Modes. 

3.8. Вмъкване и манипулиране на текст. 

3.9. Smart Objects. Smart filters. 

3.10. PhotoShop – 3D. 

3.11. PhotoShop – Actions. 

3.12. PhotoShop – Автоматизиране. Batch. Панорами. HDRI. 

3.13. Векторни елементи във PhotoShop. Векторни маски. 

3.14. Растерна графика. Селектиране. 

3.15. Растерна графика. Слоеве. 
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3.16. Техники за редактиране, цветови и тонални корекции; 

3.17. Работа с основни инструменти (Brush Tool, Eraser Tool, Dodge/Burn/Sponge Tool, 

Blur/Sharpen/Smudge Tool, Clone Stamp Tool). 

3.18. Работа с канали, маски и филтри. 

3.19. Слоеве с настройки (Adjustment Layers). 

3.20. Стилове на слоя (Layer style). 

3.21. Запълване, контур и трансформации. 

3.22. Използване на Blending Modes. 

3.23. Работа с прозрачности. 

3.24. Работа с текст. 

3.25. Работа с Smart Objects. Smart filters. 

3.26. Векторни изображения във PhotoShop. 

3.27. Усъвършенствани методи за редактиране. 

3.28. Реализиране на комплексен проект с растерно изображение. 

РАЗДЕЛ IV. ВЕКТОРНА ГРАФИКА И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. 

4.1. Векторна графика. Основни характеристики. Избор на графичен редактор. 

4.2. Файлови формати за съхранение на векторни изображения. 

4.3. Приложение на векторната графика. 

4.4. Векторна графика. Adobe Illustrator. 

4.5. Запознаване с интерфейса на Adobe Illustrator. Работна площ, панел с инструменти, 

контекстен панел и помощни панели. Основни характеристики на работната площ. 

Работа с линии и контролни точки на вектора. 

4.6. Adobe Illustrator. Създаване, селектиране и подравняване на обекти. 

4.7. Adobe Illustrator. Геометрични преобразувания на обекти. 

4.8. Adobe Illustrator. Рисуване с инструменти Pen и Pencil. Четки. Характеристики на 

линията. 

4.9. Adobe Illustrator. Цветове. 

4.10. Adobe Illustrator. Текст. 

4.11. Adobe Illustrator. Слоеве. 

4.12. Adobe Illustrator. Преливане на форми и цветове. Прозрачности. 

4.13. Adobe Illustrator. Ефекти. 

4.14. Adobe Illustrator. Атрибути за външен вид и графични стилове. 

4.15. Adobe Illustrator. Символи. 

4.16. Комбиниране на изображения от Illustrator в други програми на Adobe. 

4.17. Печат и цветоотделки. 

4.18. Изграждане на комплексен проект с помощта на Adobe Illustrator. 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО – ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 

     В края на обучението учениците трябва да притежават следните знания, умения и 

компетентности: 

 

ЗНАНИЯ: 

 

1. Да познават теорията на изкуството и естетиката. 

2. Да владеят композицията и цветовия подбор. 

3. Да имат познания по технологията на графичните изкуства. 

4. Да прилагат готови програмни продукти за разработка на конкретни проекти за 

реклама (плакати, транспаранти, етикети, дипляни и др.). 

5. Да знаят и използват основни инструменти за работа чрез компютърни програми 

PhotoShop, AfterEffects, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, и др.  

 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ: 
 

1. Да аранжират цялостното оформление на печатни, електронни и други продукти, 

съчетавайки форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено 

визуално въздействие върху потребителите на продукта. 

2. Да създават  рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти. 

3. Да съставят каталози и рекламни материали с комбиниран текст и изображения. 

4. Да създават цялостната концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва 

изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне 

разположението на текста и изображенията и др. 

5. Да прилагат специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и 

използване на личните предпазни средства при работа с графични компютърни 

системи и офис техника. 

6. Да използват умело растерна и векторна графика. 

7. Да работят различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер и др. 

8. Да прилагат основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла 

графика, перспектива, цветни техники и др. 

9. Да изграждат рисунка, сложна композиция, в дву- и тримерни форми. 

10. Да прилагат методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия. 

11. Да използват операционните системи и професионално ориентирания софтуер – 

растерните и векторни графични системи за създаване и обработка на 

висококачествени цифрови изображения. 

12. Да работят в екип и използват професионална терминология. 
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VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: 

 

худ. Никола Християнов Николов – учител, теоретично обучение в ПН „Аудиовизуални 

изкуства и техники; производство на медийни продукти“. 

инж. Десислава Иванова Игнатова – старши учител, теоретично обучение в ПН 

„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“. 

Георги Неделчев Христов – управител на „ВЕГОНИ“ ЕООД, партнираща 

работодателска организация. 

 

 

VIІ. ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Антоанета Радоева, Графичен дизайн: Основни понятия на визуалния език. Славена. 

2012. 

2. Браян Ууд, Adobe Illustrator CC 2017. Официален курс на Adobe Systems. AlexSoft. 

2017. 

3. Кори Баркър, Photoshop трикове за дизайнери. AlexSoft. 2016. 

4. Adobe Team, Adobe Photoshop CC: Официален курс на Adobe Systems, Adobe Press, 

2014. 

5. Ренат Гайфулин, Уеб дизайн с Adobe Photoshop CC. Асеневци. 2016. 

6. Брайън, Лолър. Дизайн, предпечат и печат – Официално ръководство. Софт Прес, 

2006. 

7. Ивелин Михайлов. Наръчник по предпечатна подготовка. Асеневци, 2007. 

8. Макуейд, Джон. Професионален дизайн на печатни материали. Софт Прес, София, 

2007. 

9. Паркър, Роджър. Професионален дизайн в рекламата. Софт Прес. 2004. 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

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: КОМЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И 

МУЛТИМЕДИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ 

X клас 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

КОД 213 „АУДИО – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО 

НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ“ 

 

ПРОФЕСИЯ:  

КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ 

          

 

          

 

 

 

 

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

     Учебната програма „Компютърни технологии и мултимедийно проектиране“, 

разширена професионална подготовка – практика е предназначена за ученици от 

професия „Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“, професионално 

направление „Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни 

продукти“ 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 „Графичен дизайн“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език, дневна форма на обучение. Образователният процес по „Компютърни 

технологии и мултимедийно проектиране“, разширена професионална подготовка 

– практика, има за цел: 

 изграждане на графична култура; 

 усвояване на достатъчен обем знания и умения, свързани с изграждането на 

лаконичен метафоричен език в непрекъснато променящата се визуална среда, 

необходим за общуването в широки граници с различни слоеве на населението 

при създаване на рекламни послания; 

 оформяне дизайна на печатни и електронни материали (книги, брошури, 

реклами и др.); 

 структуриране и организиране на текстова информация и графични изображения; 

 придобиване на умения за работа с цветове в графична среда; 

 придобиване на знания за графичните файлови формати; 

 придобиване на знания за видовете видео файлови разширения; 

 придобиване на умения за работа с програми за растерна и векторна графика; 

 придобиване на умения за работа със слоеве и канали; 

 придобиване на умения за обработка на растерни изображения; 

 придобиване на знания и умения за създаване на векторни изображения; 

 придобиване на умения за работа със софтуер за триизмерна графика; 

 придобиване на умения за създаване на 3D от 2D обект; 

     В образователният процес се осъществяват междупредметни връзки с дисциплините 

както от отраслова професионална, така и от общообразователна подготовка. Чрез 

учебното съдържание по предмета обучаемите добиват обща представа за основните 

елементи на графичния дизайн и неговите разновидности.  

     Навлизат в същността на визуалната комуникация и приложната графика с различни 

художествени интерпретации. Формирането на задълбочени познания за композиция и 

форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и 

стандартизирани в съвременните графични програми е една от задачите на обучението 

по графичен дизайн. 
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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 ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ: 

 

     Учебната програма „Компютърни технологии и мултимедийно проектиране“ има за 

цел да подготви професионалисти в сферата на графичния дизайн и визуалните 

комуникации. Овладяването и прилагането на графичния софтуер ще обогати и развие 

креативното и интердисциплинарно мислене на бъдещите дизайнери. Получаването на 

компютърна грамотност и превръщането на обучаваните ученици в компютърни 

специалисти – дизайнери с много висока компетентност в областта на използването на 

персоналните компютри е втъкано в цялостната философия на учебния процес. 

Основната цел е да се придобият знания за практическа работа с персоналните 

компютри и програмни продукти във всички етапи на дизайн процеса. Стремежът не е 

да се подготвят програмисти, а тъкмо обратното, да се образоват професионалисти, 

които могат да решават задачи в областта на техническите и художествени проблеми, 

използвайки персоналните компютри, като превъзходни инструменти и помощници. 

Поради спецификата на предмета програмата дава възможност за динамично развитие, 

съобразено с новостите в сферата на мултимедийните технологии, както и с желанията 

и възможностите на конкретния ученик – отпадане и допълване на елементи в нея. 

Застъпени са фундаментални компютърни програми използвани от графичния 

дизайнер, които предоставят основа за работата с всички останали производни 

програмни продукти. С овладяване на компютърна техника ученика придобива свобода 

на изразните средства при проектиране на задачите по дизайн, шрифт, графичен дизайн, 

графични техники и др.  
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     Дисциплината проследява всички етапи на дизайнерско проектиране. В процеса на 

обучение се изучва работата с най-актуалните приложения за векторна графика, 

използвани в графичния дизайн – Canva, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.  

     Завършилите програмата са в състояние самостоятелно да се реализират в сферата на 

визуалните изкуства, да инициират и управляват творчески мултимедийни проекти, да 

създадат свой собствен бизнес и да го управляват. Придобитите умения за работата по 

мултимедийно проектиране гарантира способността на завършилите ученици да се 

интегрират в интердисциплинарна и мултикултурна среда на творческите индустрии, да 

се развиват и подобряват професионалната си компетентност в България и в чужбина. 

 

ІІІ.  ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ:  

 

     Общият брой часове по учебния предмет „Компютърни технологии и 

мултимедийно проектиране“ 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 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМИТЕ: 

 

     Учебното съдържание е стуктурирано в три раздела. Броят на учебните часове в 

представеният вариант се разпределя от учителя, в зависимост от възможностите и 

интересите на учениците, методите на обучение и планираната в училищния учебен 

план разширена професионална подготовка.  

 

1. Препоръчителен брой на учебните часове за X клас: 

№ по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ 

БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 X клас  

I. ВИДОВЕ ПЕЧАТ. 18 

II. ВИДEO МОНТАЖ И ВИЗУАЛНИ ЕФЕКТИ. 12 
   

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИГИТАЛНИ ПРОЕКТИ. 6 

 Общ брой учебни часове: 36 

 

2. РАЗДЕЛИ И ТЕМИ: 

РАЗДЕЛ І. ВИДОВЕ ПЕЧАТ. 
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1.1. Офсетов печат. Хексахромна технология. Топъл печат. Трансферен печат. 

Тампонен печат. Ситопечат. Дигитален печат. Флексопечат. Сух печат – преге. 

Ламиниране и лакиране. 

1.2. Калибриране на софтуера и хардуера за предпечат. 

1.3. Основни типографски понятия – кегел, лединг, колонцифър, колонтитул, наборно 

поле, бели полета, кърнинг. 

1.4. Параметри на цифровите изображения за постигане на оптимално качествен печат 

– резолюция, цветови пространства, преобразуване на прозрачност, конвертиране на 

шрифтове, страниране, слоеве. 

1.5. Форматиране на дигитални изображения за печат. 

1.6. Дефиниране на черното – 100% черно или композитно черно. Линиатура и моаре. 

1.7. Застъпване на цветовете в детайлни изображения.  

1.8. Изработка на цифрови цветни проби. 

1.9. Предпечат и цветоотделяне. Специфики при подготовката за печат в зависимост от 

полиграфската техника. 

РАЗДЕЛ II. ВИДEO МОНТАЖ И ВИЗУАЛНИ ЕФЕКТИ. 

2.1. Въведение в цифровия видео монтаж. 

2.2. Софтуерни продукти за видео монтаж. 

2.3. Въведение във визуалните ефекти. 

2.4. Софтуерни продукти за визуални ефекти. 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО – ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 

     В края на обучението учениците трябва да притежават следните знания, умения и 

компетентности: 

ЗНАНИЯ: 

 

1. Да прилагат основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла 

графика, перспектива, цветни техники и др. 

2. Да изграждат рисунка, сложна композиция, в дву- и тримерни форми. 

 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 

1. Да аранжират цялостното оформление на печатни, електронни и други продукти, 

съчетавайки форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено 

визуално въздействие върху потребителите на продукта. 

2. Да създават  рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти. 
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3. Да прилагат специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и 

използване на личните предпазни средства при работа с графични компютърни 

системи и офис техника. 

4. Да използват умело растерна и векторна графика. 

5. Да прилагат методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия. 

6. Да работят в екип и използват професионална терминология. 

7. Да извършват прецизно представяне на продукт. 

 

VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: 

 

худ. Никола Християнов Николов – учител, теоретично обучение в ПН „Аудиовизуални 

изкуства и техники; производство на медийни продукти“. 

инж. Десислава Иванова Игнатова – старши учител, теоретично обучение в ПН 

„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“. 

Георги Неделчев Христов – управител на „ВЕГОНИ“ ЕООД, партнираща 

работодателска организация. 
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