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1. Анотация 

Учебният курс цели запознаване със същността и спецификите при анализа и управлението на 
големи обеми от данни. Дискутират се проблеми и предизвикателства на изграждането и 
поддръжката на големите обеми от данни, използвани технологии при разработката, 
приложения. Акцент е поставен върху технологиите за анализ и визуализация, 
персонализация, сигурност и поверителност. Представени са технологии и средства за 
манипулиране на образователни метаданни. Специално внимание е обърнато на процесите по 
извличане на знания и анализ на представянето обучаемите, анализ за поведението му, 
прогнозиране на отпадане и задържане му и като цяло моделиране на профила му чрез 
технологии за обработка на големи обеми от данни.  
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2. Необходими предварителни знания 

няма 

3. Компетентности, придобити в резултат на обучението 

Знания и умения за работа и управление на големи обеми от данни. След завършване на курса 
докторантите се очаква да могат: 

- Проектират големи масиви от данни за различни приложения; 

- Прилагат технологични средства за многослойна визуализация и анализ на големи 
обеми от данни; 

- Разработват и внедряват техники за манипулиране с големи масиви от данни, извличат 
знания от големи масиви от данни; 

- Проектират профил на потребител на база големи масиви от данни. 
 

4. Тематично съдържание 

тема 
брой 
часове 
лекции 

брой часове  
практически 
упражнения 

Големи обеми от данни – основни понятия, компоненти, 
особености, специфики 

2 1 

Проблеми и предизвикателства при проектирането и управлението 
на големи обеми от данни 

1 1 

Проектиране на големи масиви от данни 2 3 

Големи масиви от данни. Технологични средства за многослойна 
визуализация и анализ  

1 2 

От SCORM до Tin Can и xAPI. Слоеве на xAPI Onion. Технологии 
за внедряване на xAPI 

2 3 

Персонализация с използване на анализ за големи обеми от данни 1 1 

Сигурност и поверителност на големи обеми от данни 1 1 

Технологии за образователни големи обеми от данни. Извличане 
знания от образователни данни. Техники 

2 2 

Извличане на знания и анализ на представянето обучаемите. 
Моделиране на обучаем. Компютърно-подпомогнат анализ за 
поведението на обучаемите 

2 1 

Големи обеми образователни данни, учебни анализи и сериозни 
игри. 

1 1 



3 

Прогнозиране на отпадане и задържане на обучаемите. 
Моделиране на поведението на обучаемите на база анализ на 
големи обеми образователни данни 

2 1 

Оценка и мониторинг на обучението 1 1 

Извличане на образователни данни при съвместно обучение 1 1 

Извличане на образователни данни и конструктивистки среди 1 1 

 

5. Конспект 

1. Големи обеми от данни – основни понятия, компоненти, особености, специфики. 

2. Проблеми и предизвикателства на големите обеми от данни. 

3. Разработка на големи масиви от данни. 

4. Големи обеми от данни и ИКТ приложения. 

5. Големи обеми от данни и визуализация на техния анализ чрез технологични средства. 

6. От SCORM до Tin Can и xAPI. 

7. Слоеве на xAPI Onion. 

8. Технологии за внедряване на xAPI. 

9. Персонализация с използване на анализ за големи обеми от данни. 

10. Сигурност и поверителност на големи обеми от данни. 

11. Технологии за образователни големи данни. Извличане на знания от образователни 
данни. Техники. 

12. Извличане на знания и анализ на представянето обучаемите. Моделиране на обучаем. 

13. Извличане на образователни данни при съвместно обучение. 

14. Извличане на образователни данни и конструктивистки среди. 

15. Оценка и мониторинг на обучението. 

16. Компютърно-подпомогнат анализ за поведението на обучаемите. 

17. Учебен анализ и конструктивизъм – от  данни до знания чрез теория на действието. 

18. Големи обеми образователни данни, учебни анализи и сериозни игри. 

19. Прогнозиране на отпадане и задържане на обучаемите. 

20. Моделиране на поведението на обучаемите чрез големи обеми образователни данни. 
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7. Ресурсно осигуряване на обучението: 

Не е предвидено специализирано ресурсно осигуряване. 
(хардуер, софтуер, данни, ...) 

8. Критерии за оценка 

Изпитът се състои от две части – писмен и устен.  
На писмения изпит докторантът развива своите идеи и концепции по два въпроса от конспекта. 
На устния изпит докторантът отговаря на зададени от журито въпроси, свързани с темата на 
курса. 
Крайната оценка е от 2 до 6 (с точност до 0.5). 
Тя се формира на базата на следното съответствие: 
Отличен (6) Мн. добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2) 
Отлично владее 
материала. 
Изложението е 
изчерпателно, 
последователно, 
компетентно, логично и 
хармонично. 
Правилно обосновава 
предлаганите решения, 
знае как да обобщава и 
излага материала без да 
прави грешки. 
Притежава 
необходимите умения за 
изпълнение на 
практически задачи. 

Познава 
материала. 
Излага го 
правилно без да 
допуска 
съществени 
неточности. 
Може правилно 
да прилага 
теоретични 
принципи и 
притежава 
необходимите 
умения за 
изпълнение на 
практически 
задачи. 

Владее голяма част 
материала, но 
допуска  
неточности при 
изложението и 
отговорите на 
въпросите. 
Има известни 
неясноти при 
опитите за 
прилагане на 
материала в 
практически 
ситуации. 

Владее само част от 
материала, но се 
затруднява в 
отделните детайли. 
Допуска неточности 
във 
формулировките и 
нарушава 
последователността 
при представянето 
на материал. Има 
затруднения при 
изпълнение на 
практически задачи. 

Не познава 
значителна 
част от 
материала, 
допуска 
съществени 
грешки и с 
големи 
трудности 
изпълнява 
практически 
задачи. 
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