
Обща характеристика на курс 

„ДИЗАЙН И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ” 

Курсът предлага онлайн обучение за дизайн и изработване на печатни 

материали.  

Продължителността на курса е 4 седмици.  

Записаните в курса лица получават потребителско име и парола за достъп до 

синтезирано учебно съдържание по темите за обучение. Обучението е с 

практическа насоченост, информацията е поднесена визуализирано, чрез схеми и практически примери. Използвани са текстове, 

изображения, схеми, таблици, примери, въпроси за самоконтрол и интерактивни тестове за проверка на знанията. 

Обучаемите се подготвят самостоятелно с помощта на публикуваните учебни материали, до които ще имат достъп. Осъществяват 

самоконтрол с помощта на тестове и задачи. Изпълняват предвидените в обучението упражнения и практически задания. При 

подготовката си те ще бъдат подкрепяни от преподавател чрез връзка по електронна поща. Контролът се извършва чрез междинни 

тестове и задачи, резултатите от които се проверяват от преподавателя.. 

Курсът завършва с изработването на практически проект по задание, който се оценява от преподавателя по предварително определени 

критерии. Предвидена е възможност за осъществяване и на една присъствена среща от 2 учебни. часа за преговорен семинар и 

подготовка за финалния проект.  

Времето за подготовка се определя от самите обучаеми, като датите за представянето на заключителния проект са предварително 

съгласувани. След завършване на курса, успешно положилите заключителен тест получават „Удостоверение“. 



Цел на обучението: 

След завършване на обучението, участниците придобиват знания и умения за 

създаване и оформяне на печатни материали. Усвояват се умения за разработване на 

брошура, календар, флаер, плакат, вестник, списание, визитна картичка и др. 

Учебно съдържание: 

I седмица 

1. Общи сведения и предназначение на предпечатната 

подготовка. Потребителски настройки. Конфигуриране 

на документ. Главни (мастер) страници. Колонтитули. 

2. Текст и текстови рамки. Текст върху пътека. 

II седмица 

1. Вмъкване и форматиране на изображения и графични 

рамки. 

2. Обтичане на текст около изображение. 

3. Ориентиране на обекти в пространството. 

III седмица 

1. Работа с цвят и градиент. 

2. Символен, абзацен и графичен стил. 

3. Създаване и използване  на таблици. 

IV седмица 

1. Прозрачност на елементите. Ефекти на слоеве. 

2. Печат и експортиране в pdf формат. Комплектуване. 

Предварителен преглед. 

3. Изготвяне на печатни материали по задание. 

Учебната онлайн платформа:  

Курсът е достъпен за оторизираните курсисти през Интернет, така че те могат да учат от дома си или пътувайки, независимо от 

времето и мястото, където се намират. Участниците в курса могат да получават съвети или обратна информация от преподавателя, да 

поставят въпроси, да коментират теми.  

  

 За записване можете да подадете заявка: 

 чрез формата Заявка за обучение на нашата интернет страница; 

 по електронна поща на email: info@paz.bgcpo.bg (като посочите Вашите имена, телефон за връзка); 

 на тел. 034 404 522/501; 0889719922 


