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Дисертационният труд е обсъден и насочен за  публична защита на 
разширен катедрен съвет на катедра „Методика на обучението по 
математика и информатика” при Факултета по математика и 
информатика на Шуменския университет „Епископ К. Преславски” на 
25.11.2013 г. 

 
Дисертационният труд съдържа увод, шест глави, заключение, 

библиография и приложение. 
Обемът на работата е 175 страници, от които на използваната литература са 
отделени 9 страници. Списъкът с публикациите на докторанта по темата 
включва 8 заглавия. 
 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита ще се състои на 14.03.2014 г. от 14.00 часa. 
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Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е в областта на методиката и 
методологията на програмирането. В него, на базата на проучване на 
литературни източници и на собствена – повече от двадесетгодишна 
преподавателска практика, се прави изследване на спецификата на 
програмирането като вид моделираща дейност и като учебна дисциплина. 
Предпоставената цел е да бъдат откроени проблемите на формирането на 
професионален стил в програмирането, на стадия на началното университетско 
обучение, както и да бъдат предложени ефективни подходи за постигането на 
този стил. 

Алгоритмичните концепции играят в процеса на обучение на съвременния 
човек фундаментална роля, сравнима само с ролята на писмеността (Ershov et 
al., 1981). Съставянето на алгоритми е творческа  дейност. Няма общ метод за 
съставяне на произволен алгоритъм. Всичко, започвайки със съставяне на 
алгоритъма и завършвайки с избора на езика за представянето му, зависи от 
вкуса и творческите способности на човека. Овладяването на програмирането е 
започнало като изкуство и досега началното обучение по програмиране започва 
без теоретични знания. 

На практика са ни нужни не просто алгоритми, нужни са ни добри алгоритми 
в някакъв широко определен „естетически‖ смисъл. Важни характеристики на 
качествения алгоритъм са: ефективността му, приспособимостта на алгоритъма 
към използваната среда за програмиране, неговата простота, изящество и т.н. 

Прието е алгоритмите, предназначени за управление на поведението на 
машина да се наричат програми. Програмата е някакъв алгоритъм, записан на 
специален език за програмиране. 

 
 Актуалност на проблема 

„Програмиране I част‖ е задължителен основен курс за студентите от 
направление „Информатика и компютърни науки‖ и специалност „Педагогика на 
обучението по математика и информатика‖ през първата учебна година. 
Входните им познания и техники силно зависят от предишното им образование. 
Само малцина от обучаемите имат известен опит за създаване на алгоритми – 
математическите дисциплини в средния курс ги приучват главно да разбират (в 
някаква степен!), запомнят и прилагат готови алгоритми.  

Изучаването на програмирането изисква от студентите определени психични и 
волеви усилия, концентрация на вниманието, логика и въображение. В курса по  
програмиране студентът трябва да се научи ясно и прецизно да изпълнява 
алгоритъм, точно да го записва на хартия и внимателно да го въвежда в 
компютъра. Това постепенно научава студентите да избягват неточности, 
неясноти, некоректност, небрежност и т.н. Чрез обучението в стил на 
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програмиране се възпитава естетическото чувство на студентите в тази 
професионална област. 

 
 Обект на изследването 

Като такъв еднозначно определяме началното обучение по 
програмиране. Когато говорим за начално обучение по програмиране, имаме 
предвид обучение на хора, които започват отначало. В Шуменския университет 
това начално обучение обхваща учебното съдържание на курса по 
―Програмиране I част‖ за студентите от направление „Информатика и 
компютърни науки‖ и специалност „Педагогика на обучението по математика и 
информатика‖. В учебните планове на други университети горното учебно 
съдържание се покрива от дисциплината ―Увод в програмирането‖. Това 
наименование по-ясно показва, че става дума за въвеждане в програмирането, 
т.е. започване отначало. Поради това, по-нататък в настоящия труд се използва 
това наименование на курса. 

Стилът на програмиране е важен елемент от курса на обучение по 
програмиране и като такъв, целите на обучението в стил на програмиране са 
неразривно свързани с познавателните цели в обучението по програмиране. 
Това определя използването на целите на обучението в  стил на програмиране 
като отправна точка при интерпретирането на понятията по програмиране и 
основа на критериите за стил.  

  

 Предмет на изследване  

Основен предмет на това изследване е формирането на професионален 
стил в началното обучение по програмиране. При програмирането 
правилното начално обучение играе съществена роля за ефективността и 
качеството на дейността. Творческият характер на програмирането в съчетание 
с правилната постановка на мисленето и сложността на програмирането 
поставят много отговорния въпрос за стила на програмата още в началното 
обучение по програмиране. 

Стилът на програмиране е свързан с четивността на програмата. Ако всеки 
програмист се придържа към собствения си стил, програмата не би била 
достъпна за другите. Преподавателят пише програми с цел обучение, т.е. те 
трябва да са лесни за разбиране. Ето защо проблемът за стила е от 
съществена важност.  

Под стил на програмиране разбираме набор от начини или методи на 
програмиране, използвани от опитните програмисти, за да получат правилни, 
ефективни, удобни за прилагане и лесни за четене програми. Когато 
програмистът усвои определен стил на програмиране, неговата програма става 
значително по-лека за възприемане. 
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 Цел и задачи на изследването 

Основна цел на това изследване е разработването на методика за 
формиране на професионален стил на програмиране като елемент на 
началното обучение по програмиране. 

Поставената цел се постига с решаване на следните изследователски 
задачи: 

1. Проучване и анализ на учебната, научна и методическа литература. 

2. Изследване на различни подходи в началното обучение по програмиране. 

3. Анализ на езиците за програмиране, относно пригодността им за първи 
език за програмиране. 

4. Разкриване, анализиране и обобщаване на трудностите, с които се 
сблъскват преподавателите и обучаемите по темата. 

5. Изясняване на причините за трудностите. Предлагане на средства и 
подходи за преодоляването им. 

6. Избор и формулировка на система от подходящи методически указания, 
свързани с целта. 

7. Провеждане на изследване за резултатите от предлаганата методика. 

 Съобразно целта, обекта и предмета на това изследване 
формулираме следната основна хипотеза (концепция): 

Целенасоченото обучение в „професионален стил на програмиране”, 
като елемент от началното обучение по програмиране и разработването на 
подходяща методика за неговото  формиране може да осигури 
възможността за управление на процеса на обучение по програмиране. 
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Структура и обем на дисертационният труд  
 

Дисертационният труд съдържа увод, шест глави, заключение, 
библиография и приложение. 

Обемът на работата е 175 страници, от които на използваната литература 
са отделени 9 страници. Списъкът с публикациите на докторанта по темата 
включва 8 заглавия. 

В глава 1 се разглежда програмирането като вид моделираща дейност. 
Мотивира се нуждата от обучение по програмиране. Семантично е ясно, че 
стилът на програмиране има пряка връзка с програмирането. Оттук, обучението 
в стил на програмиране е важна част от началното обучение по програмиране.  
Коментира се основната методология на програмирането – структурното 
програмиране – и се посочват особеностите на обучението в структурно 
програмиране. 

Глава 2 е посветена на езиците за програмиране, в качеството им на 
основен инструмент за осъществяването на тази приложна дейност 
Коментирани са изискванията към един език за програмиране от гледна точка на 
използването му като базов в съответния въвеждащ курс по програмиране. 
Направен е кратък сравнителен анализ на някои от най-популярните езици за 
програмиране. 

В глава 3 са коментирани задачите и  проблемите в обучението по 
програмиране, с които се сблъскват преподаватели и студенти. Посочени са 
причините за затрудненията и са описани някои нови подходи във въвеждащите 
курсове по програмирането. 

Глава 4 е посветена на изясняването на понятието „стил на програмиране‖ 
като присъща част от творческата същност на програмирането. Коментирани са 
основните характеристики на стила на програмиране  и на тяхна база е дадена 
описателна дефиниция на понятието. Посочена е ползата от стила за 
програмирането. Коментирана е ролята на обучението в стил на програмиране 
за усвояване на програмирането. 

В глава 5 се представя система от препоръки за формиране на стил на 
програмиране в един традиционен курс по „Увод в програмирането‖. Почти 
всички препоръки са подкрепени с илюстративни примери. Примерите са 
реализирани на два от най-използваните в обучението по програмиране езици – 
Pascal и С/С++. 

Глава 6 е посветена на педагогически експеримент за проверка на 
хипотезата. Описан е методът за качествени изследвания Grounded theory. На 
базата на преподавателска практика и наблюдения са формулирани критериите 
за оценяване на експеримента при апробиране на предложената методика. 
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Кратко съдържание на дисертацията 
 

Глава 1. Програмирането – същност, задачи, проблеми 

Фактически има две различни разбирания за програма. От гледна точка на 
потребителя програмата е изпълним файл за нееднократно изпълнение на 
задачата. Например потребителите говорят за управление от тях на 
„програмата за текстовия процесор‖. От гледна точка на програмиста, това е 
файл с текст на инструкции за компютъра, написани на някой език за 
програмиране, който може да бъде преведен в изпълним файл.  

Програмата предизвиква изчисления, а в резултат от тях се получава 
нужния резултат. Независимо от това, че програмата е крайният продукт на 
програмиста, възможните изчисления, осъществявани от машината – ето това е 
истинският резултат на неговия труд.  

Главното, на което трябва да се отделя внимание, е развитието на 
мисленето и неговия стил в процеса на решаване на задача с компютър 
(Боровин и др., 1989). Същността на правилната постановка на мислене на 
програмиста е умението и навика за систематично конструиране на програми, 
опирайки се на ясна логика (следвайки Дейкстра (Dijkstra, 1995), Уирт (Wirth, 
2002) и др.), а не метода на „налучкването‖ с използване на  програми за 
проверка.  

Съвременното общество делегира все по-нарастващ брой задачи на 
машините. Тези машини действат като контрольори, които инициират действия, 
базирани на сегашното им състояние и на получените входни данни. Начинът, 
по който може да се направи това е да се напише спецификация, която улавя 
практическата безкрайност на процесите, които могат да се развиват с течение 
на времето, в зависимост от получените входни данни. Програмата е такава 
формална спецификация, и "програма" със сигурност е сред най-
фундаменталните концепции, необходими за разбиране на компютрите 
(Reichert, 2003). 

Във времето на готов приложен софтуер няма нужда от програмирането 
като инструмент, а по-скоро като знание, което помага да се разбере какво 
компютърът може и какво не може да направи.  

До средата на 60-те години на 20-ти век теория за разработка на 
алгоритмите не съществува – процесът на разработка изцяло се определя от 
опита и уменията на програмиста. Въпреки това, с увеличаване на сложността 
на софтуера, става необходимо да се създаде методология за разработка на 
софтуер, и тя се появява под формата на структурното програмиране. Идеите 
на структурното програмиране са формулирани от Дейкстра през 1965, но без 
да се свържат в цялостна система от правила. Същата година италианските 
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математици Бьом и Джакопини формулират една теорема относно 
структурирането.  

Всеки алгоритъм може да бъде сведен към структурен. 
Или по друг начин казано: За всеки неструктурен алгоритъм, може да 

се построи еквивалентен на него структурен алгоритъм. 
Следствието от тази теорема е, че всеки алгоритъм може да се състави 

само с основните алгоритмични структури – последователност, избор, 
повторение и програмен модул. 

С помощта на базовия набор от структури може да се построи алгоритъм с 
произволна степен на сложност. Усвоявайки принципите и средствата на 
структурната алгоритмизация, обучаемите трябва да умеят да ги реализират на 
конкретен език за програмиране. 

Структурната алгоритмизация се основава на два принципа: 
последователна детайлизация „top-down‖; ограниченост на базовия набор от 
структури за построяване на алгоритми от произволна степен на сложност. 

Структурното програмиране е философия за писане на програми съобразно 
със строг набор от правила с цел да се улесни тестването, да се увеличи 
производителността на програмиста и да се повиши четивността на получената 
програма. 

Структурната програма отразява подредеността на мисленето на нейния 
създател. При правилно отделяне на същественото от несъщественото, в 
процеса на стъпковото уточняване на проблема, получаваме структурирана 
програма. 

 
Глава 2. Сравнителен анализ на езиците за програмиране 
Алгоритмите, приведени във вид годен за автоматичното им изпълнение се 

наричат програми, а формалните средства, използвани за записа на 
програмата, се наричат „езици за програмиране‖. Език за програмиране (ЕП) се 
нарича всяка система от означения, годна за описание на алгоритми и структури 
от данни.  

Нотацията като набор от изразни конструктивни средства – това са 
елементите, от които се изгражда програмния текст. Също както естествените 
езици, всеки ЕП има свои синтаксис и семантика, но тук те са постулирани 
пределно точно. Програмата, правилно написана от гледна точка на ЕП, трябва 
да удовлетворява както синтактичните така и семантичните правила на езика. 

Най-важно, но в същото време и най-незабележимо свойство на всеки 
инструмент, се явява неговото влияние върху формирането на навиците на 
хората, които го ползват. Когато този инструмент е ЕП, неговото влияние, 
независимо от нашето желание, се отразява на начина ни на мислене (Dijkstra, 
1976). Всички сериозни специалисти са съгласни с централната роля на първия 
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ЕП, с който обучаваният се запознава от гледна точка на постановката на 
мислене на бъдещите програмисти. 

В усилията да се обясни защо е важен синтаксисът на ЕП в уводния курс по 
програмиране, най-напред се разглеждат затрудненията на начинаещите в 
основните етапи на програмирането: планиране, кодиране, тестване. Те 
изискват две определени изкуства: 1) изкуството да се решава задача или 
логика; 2) знание на ЕП. Повечето изследователи се фокусират върху факта, че 
е трудно да се овладеят и двете изкуства. 

Прави впечатление, че различните автори неизменно посочват като 
съществени критерии: простотата на синтаксиса, удобството за четене и 
близост до матерния език.  

При избора на ЕП, на базата на който ще се обучават студентите, трябва да 
се подходи комплексно – след като се анализират всички изисквания, проучат се 
решенията на проблема във водещите университети у нас, тенденциите в 
световен мащаб, наличните и достъпни среди за програмиране и др. Например 
при избор на ЕП за въвеждащия курс по програмиране за студентите от 
специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика‖ трябва 
да се отчита кои са най-разпространените езици за програмиране в средните 
училища. 

Изискванията към езика и средата за програмиране имат много специфичен 
характер. Това, което цени начинаещият програмист в ЕП – достъпност, яснота 
и гаранции от грешки – на  системния програмист му се струва излишно и даже 
го дразни.  

След казаното дотук е направен сравнителен анализ на най-популярните 
ЕП (С/С++, Pascal, ADA, Java, Python и др.) по отношение на пригодност за 
първи ЕП, съгласно изброените по–горе критерии. 

В този анализ езикът С/С++ е използван като сравнителна единица при 
съпоставка с другите ЕП, което е признание за мирогледната значимост и 
широкото му приложение от една страна, а от друга поради господстващото му 
място като ЕП в обучението в настоящия момент. Критиките към различните ЕП 
са ориентирани към приложимост като първи ЕП.  

От изложеното са направени следните изводи: 

 Изучаването на различни езици – толкова колкото е възможно – е добра 
стратегия. Помага на студентите да се абстрахират от избрания език и да 
мислят повече за  това какъв е проблемът и как да се представи решението.  

 Когато можете да програмирате на един език е сравнително лесно да 
научите друг за няколко дни. Така, че за уводния курс по програмиране е важно 
да се накарат студентите да създават програми.  

 Днес студентът, получаващ степен по информатика, трябва да знае поне 
няколко ЕП и да има увереността, че може да научи нов, ако е необходимо. 
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Този процес е неудобен защото студентите често питат „Защо да уча език Х, 
когато вече знам език У‖. Като следствие първият език не е важен, ако се 
разгледат други езици и не се разрешава на студентите да попадат в „блатото 
на ценността на единствения език‖. 

 Все още не само у нас изборът на С/С++ като първи ЕП е спорен. Въпреки, 
че много университети и училища у нас и в чужбина преминаха на начално 
обучение по програмиране на С/С++ на някои  места се търси алтернатива 
(напр. Python). 

 
Глава 3. Проблеми в обучението по програмиране 

Когнитивната компонента на курса по програмиране е насочена към 
развитие на вниманието на обучаемите, въображение, памет, език, мислене, 
познавателни способности. Ето защо, при определяне на съдържанието на 
курса трябва да се опираме на факта, че програмирането влияе за формиране 
на тези качества на личността и по-специално на мисленето на студентите. 

Програмирането включва в себе си способност за генериране на решения 
на проблеми. Пораждащото решение означава, че един от резултатите от 
обучението се явява умението за решаване на проблеми и освен това, ако 
проблемът е сложен, може да се разбие на подпроблеми  и накрая да се даде 
обобщено решение. Ето защо на студентите най-напред им се налага да 
намерят решение на проблема, а след това да се замислят как да комуникира 
тяхното решение с компютъра. Последното допринася за естествените езикови 
умения на студентите, защото те са длъжни да се научат да се изразяват 
недвусмислено, ако искат компютърът-неинтелигентна машина да извърши 
това, което са задали (Hromković, 2006).  

Програмирането е едно от основните умения, които трябва да бъдат 
усвоени от студентите от направление „Информатика и компютърни науки‖ и 
специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика‖ в края 
на първата година от тяхното обучение. Очаква се също така, те да знаят 
основните концепции на програмирането и да са развили алгоритмичния подход 
към решаване на проблеми. Основно необходимо качество на програмиста е 
алгоритмичното мислене.  

Основни понятия за програмирането, включващи знанието на контролните 
структури (последователност, селекция и итерация), механизми за агрегиране 
(масив, структура, съюз), указатели, функции и др. се усвояват паралелно с 
усвояване на формален език за програмиране. Когато се преподава 
програмиране, целта е да се научат начинаещите студенти на основните 
принципи за използване на програмните концепции, независимо от езика за 
програмиране. 

file:///D:\komputer\work\rab_mareriali\���������_��_����������\������\literatura.doc
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От гледна точка на отношението студент-компютър Pеа (Pea, 1986) 
определя съществуването на устойчиви концептуално независими от езика за 
програмиране "грешки" в програмирането и разбирането на програмите от 
начинаещите. Отправна точка на анализа на концептуалните "грешки" е в това, 
че обучаемите искат да общуват с компютъра като с човек, той да интерпретира 
техните инструкции (това се счита като Superbug).  

В доклада (Wirth, 2002) авторът изразява притеснение от изместване на 
целта в обучението по програмиране: “крайната цел на образователните 
учреждения трябва да бъде доста по-широка от овладяване на някакъв език 
за програмиране. Тя трябва да бъде не по-малко от изкуството на 
проектиране на артефакти за решаване на сложни задачи. Понякога наричат 
това изкуство на конструктивното мислене.”  

Направен е обзор на коментирани проблеми в литературните източници. 
Можем да разделим проблемите в две посоки: относно съдържанието на 
преподавания материал и относно организацията на обучението. 

В (Ткачeв, 2006 a) авторът посочва следните основни критични пунктове в 
обучението по програмиране: 

 Смесването на фундаментални  знания и съвсем  приложни и конюнктурни, 
които ще остареят до 5 години. 

 Голямата част на излишни знания и навици не можещи да играят ролята на 
„гимнастика на ума‖ и неслужещи за основа на по-нататъшно обучение. 

 „Основите на алгоритмизацията‖ е много близко и по важността и по 
характера си („гимнастика на ума‖) до математиката. При това значителна и 
важна част от курса може да се преподава без компютър (нещо повече – не 
само може, но и е за предпочитане). 

 Хаос с ЕП за въвеждащите курсове. 

В (Wirth, 2002) авторът коментира още два проблема: 

 ―...Посвещавайки съществена част от кариерата си за довеждане на 
изкуството за създаване на програми до такова ниво, за да може да се 
преподава методично и систематически, съм разочарован от доминиращите 
разрушителни тенденции.‖  

 ―... като професионалисти ние сме длъжни да вдигнем глас против 
традициите, приравняващи компютърната грамотност до познаване на тъмните 
детайли на езиците за програмиране, използвани в индустрията.‖  
По отношение на организацията на обучението този списък продължава. 

 Разрив между средното и висшето училище. Нещо повече, даже ако 
учениците имат някакви знания по програмиране в общия случай те са много 
„неправилни‖ и изискват много усилия за коригирането им. 

file:///D:\komputer\work\rab_mareriali\���������_��_����������\������\literatura.doc
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 Комерсиализацията на университетската система, за която емоционално 
пише Н. Уирт (доклад „Загубения път‖).  
 Проектирането и разработването на програмно осигуряване е практическа 
дейност и единственият начин за обучение е да се практикува. Важно е да се 
програмира и то много в първите няколко курса.  

Споделяйки мненията на цитираните колеги, може да се добавят още 
няколко проблема.  
 В основата на общия курс трябва да се положи възпитаването на 
интелектуалния навик за яснота на изразяването, която и за професионалното 
програмиране е много важна. 
 Обучението по програмиране се сблъсква с трудности, породени от липса 
на мотивация. Това е трудна материя. Процесът на създаване на работеща 
програма е трудоемък и изисква  моделиране и алгоритмизация. От другата 
страна липсва ефектността (за разлика от Информационните технологии). 

 Студентите нямат умения за детайлно описание на алгоритмите. 
Следователно, за да могат да създават компютърни програми, успоредно с 
усвояването на език за програмиране и принципите на програмирането, 
студентите трябва да се учат да съставят алгоритми.  

 В последно време много се говори и залага на въвеждането на тестовете 
при проверка на знанията на ученици и студенти и в процеса на обучение. 
Акцентира се върху това, че тази форма е приета в много страни. Подчертават 
се предимствата на теста: стандартизира се изпита, повишава се 
обективността, автоматизира се проверката, увеличава се обхвата на изпитния 
материал и др. Дали обаче този нов начин на проверка и оценка на знанията 
има само положителни ефекти?  

 Същото се отнася за показването и коментарите върху вече написани и 
обмислени  „качествени‖ програми. Използвайки предимствата на новите 
технологии, често преподавателите използват готови програмни кодове, които 
да коментират. Това води до интензификация на обучението, по-добро 
обмисляне и предпазване от грешки. В тези случаи стилът на програмиране е 
още по-важен.  

 Голяма част от проблемите се коренят в образователната ни система: 
трябва да се реши: масовост или качество ще търсим в образованието, а може 
би и двете, но чрез различни типове средни и висши училища. 

Личният ни преподавателски опит, а и този на други колеги (Skupiene, 2006) 
показва, че при програмирането правилното начално обучение играе 
съществена роля за ефективността и качеството на дейността.  

Как да се научат обучаемите на синтаксиса и лексиката на нов език за 
изразяване? Трудностите са свързани с дуалността в гледната точка към ЕП: от 
една страна като инструментално средство за формално описание на 
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алгоритмите, а от друга като обект за изучаване. Задача на преподавателския 
екип е да научи студентите на две нови дейности – алгоритмизиране и 
програмиране. Всички тези трудности водят при много обучаеми до 
затрудняване на усвояването на материята и до незаинтересованост от 
програмирането.  

Има няколко проблема, с които трябва да се справим в процеса на 
организация на обучението по програмиране. Най-важният от тях е огромната 
диспропорция в предварителната подготовка на студентите.  

Коментираните по-горе проблеми и сложността на материята предизвикват 
много преподаватели да търсят нови (различни от стандартните) подходи в 
началното обучение по програмиране. Например: проблемно-ориентирано 
обучение в група, програмируеми мобилни роботи, софтуерни инструменти за 
подпомагане на усвояване на програмистки умения, с акцент на графиката, 
обектите в началото. В работата са разгледани някои от тях. 
 
Глава 4. Обучение в стил на програмиране 

Става дума за начално обучение по програмиране, при което трябва да се 
поставят основите на правилното съставяне на програма. Тук е подчертано, че 
не става дума за индивидуалното майсторство на професионалиста, а за 
здравите основи на ―чирака‖. 

Творческият елемент в програмирането е отбелязан в (Григас, 1987) по 
следния начин:  

“Програмирането е творчески процес, ето защо общи рецепти за 
конструиране на програми няма.” 

В (Gries, 1981) е коментирана приликата с изкуството. ―Програмирането е 
започнало като изкуство, не малка част от занимаващите се с програмиране 
и днес се учат, наблюдавайки как работят другите (преподаватели, по-
опитни колеги) постигайки умения и малко замисляйки се върху принципите, 
които лежат в основата им.” 

А ето как в (Непейвода, 2003) авторът изразява притесненията си от 
свободата на програмиста: 

“Програмирането прилича повече на стихове, отколкото на проза. Без 
самоограничения няма съвършенство и във всички случаи, когато се мъчим 
да осигурим на програмиста „свобода на изразяване”, това води само до 
концептуални противоречия и отваря вратата на хакерството.” 

Трите цитата за творческата същност на програмирането навеждат на 
мисълта, че както в изкуството, литературата, модата, архитектурата и другите 
творчески дейности, е уместно и в програмирането да се търси стил (стил на 
програмиране).  

file:///D:\komputer\work\rab_mareriali\���������_��_����������\������\bibliografia2.doc
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В програмирането стилът до голяма степен е в това да се постигне 
единство между формата и съдържанието на програмата. Формата трябва да 
илюстрира, да обяснява и документира съдържанието и замисъла.  

Доколкото стилът на програмиране (СтП) е неформализирано понятие от 
много висок ред, строгото определение е невъзможно. Ето защо е 
охарактеризирано, както и други тясно свързани с него описателно. 

Могат да бъдат дадени описателни дефиниции, акцентиращи върху важните 
за авторите им елементи на стила на програмиране. 

По отношение на съдържанието на понятието СтП в работите по темата 
има известни различия, дължащи се на моментното развитие на 
програмирането (времето в което са писани), целите и инструментите, които са 
използвани. В болшинството от случаите тези различия могат да се разглеждат 
като разширено тълкуване на понятието. 

Стилът на програмиране широко се разбира само като типографски 
различия между кодовете. Стилът на програмиране е свързан с четивността на 
програмата.  Програмите трябва да бъдат проектирани по такъв начин,че да 
могат да се четат най-напред от хора, а не от машини. На хората това е 
необходимо за коригиране, използване и модификация на програмата.  

Стилът на програмиране е не само типографски стил на кода, според 
автора в (You, 2009) ―той също така включва стил на структурите за 
контрол, който може да повлияе на изпълнението на програмата‖.  

Ето мнението на Ван Тасел по този въпрос в (Ван Тассел, 1985): ―Под стил 
на програмиране разбираме набор начини или методи на програмиране, които 
се използват от опитните програмисти, за да получат правилни, 
ефективни, удобни за прилагане и лесни за четене програми.‖ 

Когато програмист усвои определен стил на програмиране неговата 
програма става значително по-лека за възприемане. Това мнение се споделя и 
от автора в (Бодриков, 2005): “Стилът, по мое мнение, е ключът към 
красивите, добре тествани програми. Така, ако програмистът строго се 
придържа  към някакъв стил значи, “вижда” по-добре своята програма, 
прави по-малко грешки и съпровождането ѝ не се превръща в кошмар“.  

Съставянето на програма е процес, много по-близък до съставянето на 
текст на естествен език, отколкото може да изглежда на пръв поглед. 
Разбира се, тук не става дума за художествени текстове, а за тези, които се 
четат за информация. Когато се работи по тях, привличането на вниманието 
на читателите просто е необходимо за качеството на изложение. 

Общото в цитираните определения е, че СтП – това е стил на мислене, 
проявяващ се в умението да се изобрази алгоритъма за решение на задача на 
конкретен ЕП.  
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За съжаление гледането на СтП като на стил на мислене не е осъзнат 
докрай и от всички. Много често СтП се свежда до технология на 
програмирането.  

Основни изисквания при разработване на програми са: правилност на 
програмата; ефективно използване на ресурсите (памет, време и др.); 
дружелюбен интерфейс (user friendly); отвореност (лесно изменяне и 
доработка). За да бъде такава, програмата трябва да е: добре документирана; с 
ясен стил и опростена логика, лесна за четене; да се състои от отделни 
независими части със строго определени функции и взаимни връзки (Евтимов и 
др., 1986). 

Счита се, че в съответствие с правилата на добрия стил програмния код 
трябва да поддържа: очевидна логика; естествени изрази, отсъствие на хитри 
трикове и необичайни конструкции; акуратно форматиране; използването и стил 
на коментари, използване на носещи смислова стойност имена на променливи и 
функции (Боровин и др., 1989; Бърнева, 2003). Накратко казано: простота, 
прегледност, коментиране и стандартизация. 

Алгоритъмът и програмата трябва да се отличават с подреденост и яснота 
на идеите. Да се спазват принципите на структурното и модулно програмиране.  

Текстът на програмата трябва да се подреди така, че да се следи логиката 
ѝ, четейки отгоре-надолу. Това означава основната логика да е изнесена в 

главната програма (функция), а по-подробната логика да бъде в подпрограмите.  

Важна роля играе подреждането и групирането на входния текст по такъв 
начин, че структурните единици на програмата – блокове, съставни оператори, 
подпрограми лесно да се отделят визуално. Когато има взаимна вложеност на 
частите на програма това се постига най-добре, като началото на редовете се 
отмества вдясно  

Подходящият избор на имена на променливи се разглежда като крайъгълен 
камък за добър стил. Неудачно избраното име на променлива прави кода по-
труден за четене и разбиране. Важен елемент на програмния стил са 
коментарите. Коментарите трябва да поясняват само неща, които не са 
очевидни и да помагат на програмиста да се ориентира в алгоритъма  и 
действието на програмата.  

Добрата програма трябва да е надеждна и ―дружелюбна‖ към потребителя. 
В информатиката надежността е способността на компютърната система да се 
справи с грешките по време на изпълнение или способността на алгоритъма да 
продължава да работи, независимо от грешни входни данни, пресмятания и т.н. 
Колкото по-трудно е да се появи грешка от произволен тип или форма, с която 
компютърът не може да се справи безопасно, толкова по-надежно е 
програмното осигуряване.  
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Защо е нужен стил на програмиране. 
Е. Дейкстра пише в (Dijkstra, 1982) “ Как да убедим хората, че в 

програмирането простотата и яснотата – накратко: е това, което 
математиците наричат елегантност – това не е излишен разкош, а 
жизнено важен въпрос, който определя избора между успеха и провала.” 

Основният акцент се поставя върху правилността и ефективността на 
програмата, за което са нужни математически навици и предварителна работа 
преди да седнем пред компютъра. 

Следвайки определен стил на програмиране, може да се избегнат някои 
трудности, възникващи при разработването и модифициране на програмите. 
Програмата трябва да предава логиката и структурата на алгоритъма, 
доколкото е възможно (Ван Тассел, 1985). 

Стилът на програмиране е един от аспектите на качеството на софтуера. 
Според Моhаn и Gold (Mohan et al., 2004) стилът на програмиране е един от 
основните проблеми в софтуерната поддръжка. 

Обикновено учебните задачи са написани в добър стил, но върху това често 
не се обръща внимание. Включването на въпроси за стила в курсовете по 
програмиране много често се пренебрегва и се надяваме студентите да научат 
тези въпроси самостоятелно. 

Стилът има роля по-скоро за облекчаване на разбирането на програмата в 
процеса на обучение. Стилът на програмиране е пряко свързан с 
професионалната подготовка и рутината на преподавателя.  

Начинаещите програмисти често подценяват стила на програмиране като 
нещо отнемащо много време и без полза при решаването на задачи. За тях 
често е трудно да разберат значението на насоките за стил на програмиране, 
докато се опитват да се концентрират върху създаването на първите си 
програми.  

По отношение на ситуирането във времето на обучението в СтП 
преобладава мнението, както в работите по темата така и в обучителната 
практика, че това трябва да се реализира като следващо обучението по 
програмиране. 

В предговора към книгата си ―Стиль, разработка, эффективность, отладка и 
испытание программ‖ (Ван Тассел, 1985) Ван Тасел отбелязва: ―Тази книга е за 
тези, които вече умеят да програмират, но искат да повишат професионалното 
си ниво, и се явява по същество ръководство за програмиране. Книгата 
разглежда пет въпроса рядко обсъждани в литературата за начинаещи 
програмисти: стил (или четивността), проектиране, ефективност (или 
оптимизация), отстраняване на грешки, както и тестване. Познаването на тези 
въпроси идва с опита. Опитът е добър учител, но преподаването му е доста 
бавно и несистемно. Повечето от тези, които знаят как се програмира, са 
убедени, че не може напълно да се разчита на него в изучаването на тези важни 
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въпроси‖. В този цитат се потвърждава горната констатация, но и се прави лек 
намек, че обучението в СтП изисква систематичен курс. 

Пренаучаването винаги е много по-трудно, отколкото да се научиш на 
правилната техника от самото начало, въпреки че „правилното обучение може 
да е доста скучна работа‖.  

С изложеното в тази глава е показано че: 

 Обучението в стил на програмиране може и трябва да става едновременно с 
обучението по програмиране. 

 Стилът на програмиране е набор от прийоми или методи на програмиране, 
които се използват от програмистите, за да получат правилни, ефективни и 
лесно четивни програми. 

 Стилът на програмата трябва да включва: стил в модела (прецизно 
определяне на важните характеристики); стил в алгоритъма (елегантност в 
математиката); стил в кодирането (език за програмиране); стил в оформяне на 
програмния текст. 
 
Глава 5. Система от препоръки за обучение в стил на начинаещите 

СтП има отношение към съставянето на алгоритъма (постановката на 
мислене, добър алгоритъм), избора на инструмент (първи ЕП, правилно 
използване на езиковите конструкции), конструиране и оформяне на 
програмата, съобразяване с особеностите на компютърните пресмятания.  

Програмите в учебниците са стилни, но много рядко коментирани в този 
аспект. Това е оставено на преподавателя и в тази глава са споделени някои 
мисли в тази посока. 

Стилът на програмата има значение за: 

 Четивност – реализира се с подреждане на програмния текст;  

 Яснота – с използване на коментари, стандартни имена; 

 Структурираност – с разделяне на програмата на модули; 

 Правилност – със съобразяване с особеностите на компютърните 
пресмятания, реда при изчисляване на конюнкция и дизюнкция, излизане от 
границите на масива; 

 Ефективност – с ефективни алгоритми, липса на преизчисления. 
Влиянието върху качеството на програмата на всеки елемент е различно. 

Важността се увеличава отгоре-надолу. Всеки следващ елемент прибавя към 
предните елементи нови предимства.  

Съвети за добър СтП се намират в (Боровин и др., 1989, Gries, 1981, Ван 
Тассел, 1985). В тези източници са представени и коментирани важните, според  
авторите, елементи на стилните програми. Тези препоръки могат само в някаква 
степен да помогнат да се избегне появата на някои грешки в програмата и да се 
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облекчи процеса на нейната разработка и проверка. Осъзнаването им и 
неформалното им прилагане помагат за изработване на собствен СтП. Те не са 
изчерпателни, могат да се намерят и други такива. 

Болшинството от препоръките са общи и не зависят от ЕП. Илюстративните 
примери са написани на двата най-използувани за обучение езици за 
програмиране – C/C++ и Pascal. 

Препоръките може да се разделят на три групи:  

 Имащи отношение към прегледността и стандартизацията на 
оформяне на кода. Най-често коментирани в литературата са препоръките 
относно прегледността. Имат предимно препоръчителен характер (т.е не влияят 
на верността и ефективността на програмата). Свеждането на понятието СтП 
само до правилата за запис на текста на програмата би било непълно. Стилът, 
към който се придържа програмистът, се проявява по време на работата на 
програмата. 

  Подпомагащи откриването на грешки и предпазването от тях. Това са 
препоръки – как стилът на програмиране може да направи очевидни грешки, 
често допускани от начинаещите или поне да заостри вниманието им върху 
―опасни участъци‖ от програмата. 

Началното обучение в която и да е област, неминуемо се свързва с 
допускането на грешки. Тези грешки са част от естествения ход на процеса на 
овладяване на знания и умения. Стремежът е да се разберат най-
разпространените проблеми на студентите по време на обучението. Чрез тези 
знания да се направи опит да се намери решение за предотвратяване или 
управление на тези проблеми. 

 Повишаващи ефективността и осигуряващи верността на програмата. 
Препоръките са свързани с избора на точен и ефективен алгоритъм, разбиване 
на подзадачи с цел икономия на време и памет, съобразяване с особеностите 
на машинната аритметика и ЕП. Следователно тези препоръки са най-важни за 
качеството на програмата от една страна, но от друга – и най-трудни за 
реализиране. 

Рядко се коментират съдържателни елементи на стила. Или, ако това се 
прави, е в края на курса. Отчитайки известната истина, че пренаучаването е 
много трудно и бавно, то обучението в стил трябва да става едновременно с 
усвояване на програмирането. По тази причина препоръките за формиране на 
СтП са показани и коментирани като част от всяка от основните теми в курса по 
―Увод в програмирането‖. 

Разгледани са няколко примера. 
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 Съобразяване с особеностите на машинната аритметика.  
Написването на програмата трябва да е съобразено и с особеностите на 

компютърните пресмятания. Така освен постигане на по-добър стил в много 
случаи се предпазваме от грешки при изчисленията.  

След като студентите са запознати с: алгоритмичната конструкция 
последователност, азбуката на език за програмиране, основните типове данни, 
аритметичните операции, вградени функции и операцията за присвояване, може 
да се разгледа следният пример: 
Пример 1: Да се състави програма, която въвежда цяло число n (-308<n<308) 
и пресмята стойността на израза 10 n +1-10 n. 

Опитът показва, че при поставяне на тази задача обучаемите реагират 
доста скептично, затова пък тестовите резултати предизвикват осмисляне на 
проблемите с машинната аритметика.  
{Вариант А на Pascal} 
program proba; 

var n:integer;e:real; 

begin 

 write('Въведи степен'); 

 readln(n); 

 e:=exp(n*ln(10)); 

 writeln(e+1-e:2:2); 

 {Вариант Б writeln(e-e+1:2:2);} 

end. 

 

//Вариант А на C/C++ 

void main() 

{ 

 int n;float e; 

 cout<<"Въведи степен"; 

 cin>>n; 

 e=exp(n*log(10)); 

 cout<<"Резултат:"<<e+1-e<<"\n"; 

 /*Вариант Б cout<<e-e+1<<"\n";*/ 

} 

Във вариант А тестовете показват, че за n<=19 (за С/С++) и n<=12 (за 
Pascal) резултатът е 1, а в противен случай 0. При вариант Б пресмятаме 
израза 10 n -10 n +1  тогава резултата е 1, независимо от стойността на n.  

Следователно в компютърната аритметика от значение е редът на 
събираемите (не са в сила някои известни закони от аритметиката).  

Преднамереното построяване на кода, така че чувствителността към 
прецизност да бъде подразнена, прави голяма вероятността, кодът да работи 
правилно. Важно е грешките, ако има такива, да ―присвяткват‖ при четене на 
кода. Така се минимизира опасността от грешки и се улеснява коригирането им. 

Има особености на стила, които биха подпомогнали търсенето на грешки в 
програмата. Стилът може да ги прояви (да ги направи видими) за начинаещия. 
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 Ляво сравнение. 
Пример 2: Да се състави програма, която въвежда израз от 5 символа, 
където средния е аритметична операция, а другите са цифри, образуващи 
двуцифрени числа. Програмата пресмята стойността на израза. 
//Вариант А на C/C++ 

{int arg1,arg2; 

 char ch1, ch2,ch3,ch4,op; 

 cout<<"enter string:"; 

 cin>>ch1>>ch2>>op>>ch3>>ch4; 

 arg1=(ch1-'0')*10+ch2-'0'; 

 arg2=(ch3-'0')*10+ch4-'0'; 

 if (op=='+') cout<<arg1+arg2<<endl; 

 if (op=='-') cout<<arg1-arg2<<endl; 

 if (op=='*') cout<<arg1*arg2<<endl; 

 if (op=='/' )cout<<arg1/arg2<<endl; 

} 

 

//Вариант Б на C/C++ (фрагмент) 

…………………… 

 if ('+'==op)cout<<arg1+arg2<<endl; 

 if ('-'==op)cout<<arg1-arg2<<endl; 

 if ('*'==op)cout<<arg1*arg2<<endl; 

 if ('/'==op)cout<<arg1/arg2<<endl; 

 

В езиците, които използват един символ (=) за присвояване и друг (==) за 
сравнение (например C/C++, Java, PHP, Perl), когато сравненията могат да 
бъдат направени в рамките на структурите за контрол, предимство е мястото на 
константи или изрази да е  вляво на всяко сравнение. Изразите с ляво 
сравнение (' '==ch) в С/С++ (Вариант Б) биха предизвикали грешка при 
компилация при пропускане на едното = (отбелязано в сиво по-горе), което е 
обичаен пропуск при начинаещите. Това няма да се случи при дясното 
(стандартно) сравнение. Във Вариант А при същия пропуск, компилаторът не 
открива грешка и тя става трудна за локализиране (независимо от въведената 
операция се пресмятат всички операции с двата аргумента). 
 Трябва да се внимава при използване на изрази, включващи операция 
деление с цели операнди, защото резултатът е цяло число. 
Пример 3: Да се състави програма, която въвежда естествено число n и 

намира сумата   
n

1
...

3

1

2

1
1 . 

//Вариант на C/C++ 

int main() 

{int n;double s=0; 

 cin>>n; 

 for (int i=1;i<=n;i++) 

  s=s+1/i; 

 cout<<s<<endl;} 
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Резултатът независимо от n е 1, което се дължи на целочисленото 
деление.  

В опит да се ускори изпълнението на програмата циклите се оказват най-
важния фактор. Това е така, защото операторите в тялото на цикъла могат да 
се изпълняват хиляди пъти и всяка икономия, дори и минимална, увеличена 
хиляди пъти дава съществена печалба.  

Пресмятанията в тялото на цикъла трябва да се минимизират. Повтарящите 
се изчисления в цикъл са най-типичните грешки, влияещи на ефективността. 
 Изнасяне на операции извън цикъла. 

Този процес се нарича изключване на инвариантните изрази. Инвариантни 
се наричат изрази, които не се изменят в тялото на цикъла. Предварително 
изчислени и запомнени в съответни помощни променливи, техните стойности 
могат да бъдат използвани без ненужно преизчисляване при всяка поредна 
итерация на цикъла – факт, който може съществено да подобри 
бързодействието на програмата.  
Пример 4: Да се провери дали естественото число n е просто. 
{Вариант A на Pascal (фрагмент)} 

…………… 

i:=1;  

repeat 

  i:=i+1; 

until (i>=n div 2+1)or (n mod i=0); 

 

{Вариант Б на Pascal (фрагмент)} 

…………… 

k:=n div 2+1; i:=1;  

repeat 

  i:=i+1; 

until (i>=k) or (n mod i=0); 

Във вариант Б (фрагмент) използуването на променливата к  икономисва 
к пъти изчисляване на израза n div 2+1. Програмите не стават по-верни, но 
се ускорява изпълнението им и самият запис става по-компактен.  
Пример 5: Да се състави програма, която въвежда две цели числа а и b и 
намира средното аритметично на целите числа в интервала [a,b]. 

Показани са пет варианта на решение на тази задача като всеки следващ е 
по-ефективен, а и по-прост и по-ясен от предходния. Освен това първите три 
варианта позволяват да се коментира как се оптимизират циклични процеси. 

По определението за средноаритметично на редица от елементи – сумата 
на елементите разделена на броя им. Естественото решение е итеративно 
натрупване на сумата. Аналогично и за броя на тези числа. Организират се 
два цикъла по броя на числата за намиране съответно на сумата и броя. При 
намиране на частното на двете числа се появява необходимост от 
коментар на особеностите на операцията деление с цели операнди в С++. За 
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получаване на точния резултат е необходимо явно/неявно преобразуване на 
типа. 
{Вариант 1 Pascal} 

var a,b,sum,br,i:integer; 

begin 

 readln(a,b);sum:=0; 

 for i:=a to b do 

  sum:=sum+i; 

br:=0; 

for i:=a to b do 

  br:=br+1; 

 writeln(sum/br) 

end. 

 

 

//Вариант 1 С++ 

int main() 

{int sum=0, br=0, i,a,b; 

 cin>>a>>b; 

 for (i=a; i<=b;i++) 

  sum+=i; 

 for (i=a; i<=b;i++) 

  br++; 

double sr_ar=(double) sum/br; 

 cout<<sr_ar<<endl; 

} 

Преглеждайки горния вариант, прави впечатление използване на два цикъла 
с идентична промяна на параметъра на цикъла. Чрез обединяване на циклите 
за сума и броене в един може да се подобри ефективността и размера на 
програмния код.  
{Вариант 2 Pascal} 

var a,b,sum,br,i:integer; 

begin 

 readln(a,b); 

 sum:=0;br:=0; 

 for i:=a to b do  

  begin 

   br:=br+1; 

   sum:=sum+i 

  end; 

 writeln(sum/br) 

end. 

// Вариант 2 С++ 

{ int sum=0, br=0, i,a,b; 

 cin>>a>>b; 

 for (i=a; i<=b;i++) 

  {sum+=i; br++;}  

 double sr_ar=(double) 

        sum/br; 

 cout<<sr_ar<<endl; 

} 

 

 

Лесно се забелязва, че числата в интервала са последователни. Това 
позволява броя им да се изчисли чрез формула - (b-a+1)/2. 
{Вариант 3 Pascal} 

var a, b, sum, i: integer; 

begin 

 readln(a,b); 

 sum:=0; 

 for i:=a to b do  

  sum:=sum+i; 

 writeln(sum/(b-a+1)) 

end. 

// Вариант 3 С++ 

{ int sum=0, i,a,b; 

 cin>>a>>b; 

 for (i=a; i<=b;i++) 

  sum+=i;  

 double sr_ar=(double) 

     sum/(b-a+1); 

 cout<<sr_ar<<endl; 

} 

По-внимателното вглеждане показва, че трябва да се намери сумата на 
членовете на аритметична прогресия. Тук съществено се използват 
математическите знания. Ако тези знания липсват може да се използва 
наблюдателността и логиката. Вижда се, че сумата на всяка двойка симетрични, 
относно средата на редицата, елементи е една и съща. Следователно сумата 
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от числата в интервала [a,b] е равна на сумата от двойка съответни елементи 
умножена по броя на двойките.  
{Вариант 4 Pascal} 

var a,b,sum:integer; 

begin 

 readln(a,b); 

 sum:=(a+b)*(b-a+1)/2; 

 writeln(sum/(b-a+1)) 

end. 

// Вариант 4 С++ 

{int sum, br,a,b; 

 cin>>a>>b; 

 sum=(a+b)*(b-a+1)/2; 

  double sr_ar=double 

   sum/(b-a+1); 

  cout<<sr_ar<<endl;} 

Ако се разпише израза за средното аритметично и се направи съкращаване 
на еднаквите множители се получава много проста формула. Същото може да 
се получи, ако разсъжденията от предния вариант продължат още малко в 
същата посока и се направи извода, че след като сумите на симетричните 
двойки са равни, то и средното аритметично на всяка двойка е средно 
аритметично за целия интервал.  
{Вариант 5 Pascal} 

var a,b:integer; 

begin 

 readln(a,b); 

 writeln(a+b/2) 

end. 

 

 

Вариант 5 С++ 

{int sum=0, br=0, i,a,b; 

 cin>>a>>b; 

 double sr_ar= double  

(a+b)/2; 

 cout<<sr_ar<<endl; 

 } 

Разгледаната програма е един добър пример, подкрепящ твърдението и на 
Дейкстра, че е задължително програмиста (особено начинаещия) да прекара 
достатъчно време с лист и молив в обмисляне на алгоритъма за решение, 
преди да седне пред компютъра. 

Най-важната идея на структурното програмиране е идеята за модулност. 
Това означава, че цялата програма трябва да бъде разделена на модули с един 
вход и един изход. Освен това трябва да се разгледат принципите  на 
проектиране („top-down‖) и поетапна детайлизация. 

По технологията „top-down‖ може да се започне с програма, която използва  
съответни помощни функции за „въвеждане‖, „обработка‖ и „извеждане‖. В 
началото, за целта може да се използват фиктивни, съвсем примитивни 
варианти на тези функции. Достатъчно ще бъде само да гарантират жизненост 
на програмата, като симулират някаква съвсем проста активност. Например 
„въвеждането‖ първоначално може да се замени с директно присвояване на 
примерни стойности на съответни глобални променливи. Така входните данни 
ще останат еднакви за началните тестове. Истинският диалог за въвеждане и 
евентуален контрол на входните данни може да бъде отложен за по-късно. 
Твърде вероятно функцията за  „обработка‖ ще повлече след себе си 
декомпозиция с използване и на други нейни помощни функции. И така – до 
изчерпването на нейната обективна математическа и алгоритмична  същност. 
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Като илюстрация на технологията „top-down‖ е разгледана следната задача: 
Пример 6: Да се състави програма, която за произволен изпъкнал 
многоъгълник въвежда броя на върховете и координатите на върховете му, 
в тяхната последователност по контура, и извежда лицето му.  

(Разбира се, решението на тази задача по идеята на Д. Добрев илюстрира 
най-добре предимствата на разглежданата технология, ако описаните по-долу 
последователни стъпки се проиграват директно на самия компютър). 

Най-напред трябва да се реши каква структура от данни ще се използва за 
съхраняване на координатите. Поради еднотипността на данните и поради 
факта, че за момента студентите познават само структурата масив изборът е 
еднозначен – масив. Удобно ще бъде първите и вторите координати на всеки от 
върховете да се запомнят в отделни масиви – x и y. 

Програмното  решаване на тази, а и на много други задачи, може да бъде 
осъществено, като главната функция се възползва от „услугите‖ на следната 
базова тройка от помощни функции: 

int main() 

{ 

input(); //Въвеждане на координатите на n точки; 

sn(); //Пресмятане на лицето 

output(); //Извеждане на получения резултат 

} 

Всеки изпъкнал n-ъгълник може да бъде разложен на n—2 вътрешни за него 
триъгълници. За тази цел  е необходимо произволен негов връх да свържем с 
диагонали с останалите n-3 върха от контура. Това позволява лицето на 
многоъгълника да бъде определено като сума от лицата на триъгълниците от 
така полученото неговото разложение.  

За да се пресметне лицето на n-ъгълника се разделя чрез диагоналите на n-
2 триъгълника. Сумата от техните лица представлява лицето на n-ъгълника.  

Интересно е, че дори на този ранен етап на декомпозиция програмата вече 
е жизнена, т.е. можем да я изпълним.  

Продължаваме с декомпозиция на s3(). Лицето на триъгълник може да се 
пресметне по Хероновата формула. Затова обаче ни е нужна дължината на 
страните на триъгълника, което изисква още една помощна функция len(). 

Така може да считаме, че задачата вече е решена. По-внимателният анализ 
на програмата ни убеждава обаче, че тя силно е обременена с много функции. 
Поради факта, че връзката между тях се осъществява с параметри, 
комуникацията се оказва твърде обемиста. Това ни води към идеята да  
потърсим облекчаване чрез намаляване на броя на функциите (някои са много 
прости, други се повтарят и т.н.). 

Прави още впечатление, че във всички триъгълници първият връх се 
повтаря. Това дава възможност да се пропуснат първите два параметъра на 
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функцията s3(), а останалите два са поредни върхове от контура на n-ъгълника. 
Това позволява да се намали броят на параметрите.  

Още едно подобрение на ефективността е възможно: третата отсечка на 
поредния триъгълник е първа в следващия триъгълник, т.е. излишно е да я 
пресмятаме два пъти.  
double x[50], y[50],c,tmp;int n; 

void input() 

{ 

 do 

 {cout<<"Въведете броя на върховете на многоъгълника между 3 и 

50"; 

 cin>>n; 

  } 

 while (n<3 || n>50); 

 for (int i=0; i< n;i++)  

  {cin>>x[i]>>y[i];} 

 } 

 

void output() 

{ cout<<tmp<<endl; } 

 

double len(double x1,double y1, double x2, double y2) 

{ return sqrt( (x2-x1)* (x2-x1)+ (y2-y1)* (y2-y1));} 

double s3( int k) 

{ double a,b, s,p; 

  a=c; // използваме вече пресметнатата дължина 

  b=len(x[k+1], y[k+1], x[k+2], y[k+2]); 

  c=len(x[0], y[0], x[k+2], y[k+2]); 

  p=(a+b+c)/2; 

  s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 

  return s ; 

 } 

 

double sn() 

{double s=0; 

  c=len(x[0], y[0], x[1], y[1]);//начална инициализация на c 

 for (int i=0; i< n-2 ;i++) 

  s=s+s3(i); 

 return s; 

 } 

int main() 

{input(); 

 tmp=sn(); 

 output(); 

} 

Изложените в дисертационния труд идеи не трябва да се отделят от 
изучаването на алгоритмичните и езикови конструкции, дори напротив, могат да 
се включват естествено в процеса на обучение. Избраните илюстративни 
примери са сравнително леки и познати алгоритмично. Представените 
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примерни реализации в настоящия труд показват, че основните изисквания към 
стила на програмиране са езиково независими, т.е. стилни програми могат да се 
пишат на всеки език за програмиране.  

Наборът от примери има за цел да покаже нуждата от доброто владеене на 
математиката и предимствата, които дава математическата елегантност. От 
една страна това е като допълнителна мотивация за усвояване на 
математиката и от друга за избягване на опасностите от изчислителни грешки. 
Предложени са и примери, свързани с математическата логика и рекурентните 
зависимости.  
 
Глава 6. Педагогически експеримент 
 

Под терминът качествено изследване се разбира всяко изследване, в което 
данните са получени по нестатистически или неколичествени начини. 

Една от най-солидните теории на качествените изследвания принадлежи на 
Б. Глейзър и А. Щраус, които в края на 60-те години публикуват своята "теория 
основана на данни" (grounded theory)1 (Glaser et al., 1979). Grounded theory е 
качествен изследователски метод, в който се използва систематичен набор от 
процедури за разработване и индуктивно извеждане на „обоснована‖ теория за 
едно явление. Благодарение на тази методология, понятията и връзките между 
тях не само се раждат, но също така преминават предварителна проверка 
(Страусс и др., 2001).  

В началото на изследването изследователят пристъпва без предварителни 
схеми или хипотези, без ясно определена концепция или теория, която иска да 
провери. Приема фактите и явленията такива каквито са. Постепенно стига до 
първи обобщения опитва се да търси теоретична връзка между определени 
данни и явления. Друг важен момент, който трябва да се отбележи тук е, че 
събирането и анализа на данните са плътно преплетени процеси, които трябва 
да се сменят един с друг, тъй като анализът направлява избора на данните. 
Анализът на данни, всъщност е тяхното тълкуване.  

Основният метод, начин за създаване на теории, основани на конкретни 
данни, е сравнителният анализ. Сравнението между избраните групи става въз 
основа на малко, но добре премислени критерии.  

Въпреки, че не се контролира в статистически смисъл, непрекъснато се 
сравнява хипотезата с реалността (данните), правят се промени, след това 

                                                                 
1В нашата литература не е установен термин за grounded theory. Възможен е 

термина "изкачване към теорията на  основата на житейски ситуации‖, който добре 
предава смисъла на методологията на авторите. 
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повторна проверка. Отхвърля се не това, което изглежда неправдоподобно, а 
това, което не премине проверката (Страусс и др., 2001). 

Основни моменти в организацията на изследването и постигнати 
резултати. 

Изследването е проведено със студенти от първи курс от направление 
„Информатика и компютърни науки‖ и специалност „Педагогика на обучението 
по математика и информатика‖ на Факултета по математика и информатика на 
Шуменския университет ―Епископ К. Преславски‖. Дисциплината ―Програмиране 
I част‖ (Увод в програмирането) е задължителна в учебния план на 
гореизброените специалности. 

Основната задача е да се научат студентите да програмират правилно. 
Опитваме се в тази задача да вмъкнем елементи на стила на програмиране, 
които да я подпомогнат в следните аспекти:  

-оформяне на кода (подреждане, избор на имена, коментари); 

-правене на грешките очевидни или избягването им; 

-осигуряване на верността и повишаване на ефективността. 

Авторът има дългогодишна преподавателска практика в началното 
обучение по програмиране. До 2006 година обучението се провежда на базата 
на ЕП Pascal, а след това на С/С++. През този период е осъществено 
наблюдение и анализ на трудностите на обучаемите и са търсени различни 
подходи за преодоляването им. 

Използвани са следните критерии: 
Критерий 1 (К1): Разпознаване на добър стил в готови програми (или 
програмни фрагменти). 

Показател 1 (К1п1): Стилови особености с императивен характер (главно за 
избягване на грешки или по-лесно локализиране). 

Показател 2 (К1п2): Стилови особености, зависещи от ЕП. 
Показател 3 (К1п3): Стилови особености, касаещи ефективността 

(неподлежащи на императивно описание). 
Критерий 2 (К2): Зависимост на стила на програмиране от ЕП 

Показател 1 (К2п1): Оформяне на програмния код. 
Показател 1.1 (К2п1.1): Прегледност на кода 
Показател 1.2 (К2п1.2): Избор на имена на обекти. 
Показател 1.3 (К2п1.3): Поставяне на подходящи коментари. 
Показател 2 (К2п2): Избягване на грешки в програмата. 
Показател 2.1 (К2п2.1): Избягване на синтактични грешки 
Показател 2.2 (К2п2.2): Избягване на семантични грешки 
Показател 3 (К2п3): Правилност и ефективност 
Показател 3.1 (К2п3.1): Особености на машинната аритметика 
Показател 3.2 (К2п3.2): Излизане извън границите на допустими стойности 
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Показател 3.3 (К2п3.2):  Избягване на преизчисления.  
Критерий 3 (К3): Реализация на програми с добър стил. 

Показател 1 (К3п1): Стилно оформяне на програмния код. 
Показател 2 (К3п2): Имплементиране на алгоритъма на избран ЕП. 
Показател 3 (К3п3):  Съставяне на верен и ефективен алгоритъм. 

Степените на овладяване на показателите са: слабо, задоволително, добро. 
Инструментите, които се използват са: наблюдение, тематични тестове; 
коментиране на стила в програмите написани от обучаемите. 

На базата на формулираните критерии се провежда педагогически експеримент 
през периода 2002-2013г. 

Някои общи констатации: Смяната на ЕП – Pascal със С/С++ не води до 
увеличаване на относителната разлика в резултатите от обучението. 
Резултатите по показателите, касаещи създаването на алгоритми (К1п3, К2п1.3, 
К2п3) са на ниво – задоволително. Има обаче подобряване спрямо предходния 
период на резултатите по отношение на СтП, особено в препоръките, които се 
изказват в императивна форма (К1п1, К2п1.1, К2п1.2, К2п2) – добро, дори и по-
съдържателни и тежки за обяснение се усвояват и от слабите студенти (без 
разбиране). Те не помагат за верността и ефективността на програмата, но поне 
препятстват някои грешки или ги правят очевидни. 

Най-тежкият проблем в програмирането е търсенето на добрия алгоритъм 
(К3п3) – слабо. В този аспект СтП може да помогне чрез разбиване на задачата 
на подзадачи (К3п1) – задоволително и писане на съдържателни коментари 
(К2п1.3) – задоволително. По отношение на имплементирането на алгоритъма 
(К3п2) – задоволително, СтП може да окаже по-сериозна помощ вече свързана 
и с ЕП. 

Може да се обобщи, че при разпознаването на добрия стил в готовите 
програми, на базата на аналогията и в известен смисъл на налучкване, 
резултатите са добри.  

Може да се отбележи, че голяма част от студентите, дори и слабите, се 
справят добре с (К1п1) – добро. Донякъде това е валидно и за част от 
особеностите от (К1п2) - задоволително. 

Хипотезата в различните етапи търпи модифициране под влияние на 
емпиричните данни. Така в края на експеримента стигаме до: 

Потвърждава се нашата хипотеза, че целенасоченото обучение в 
„професионален стил на програмиране”, като елемент от началното 
обучение по програмиране и разработването на подходяща методика за 
неговото формиране може да осигури възможността за управление на 
процеса на обучение по програмиране. 
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Изводи от педагогическия експеримент 

 С прости програмни средства, без отклоняване от основната цел 
(обучението по програмиране), може да се покаже на студентите ползата 
от стила на програмата.  

 СтП помага в избягването и локализирането на грешки, и в лесното 
четене на програмата. 

 СтП помага съществено за разчитане и разбиране на алгоритъма, но 
незначително за съставяне на алгоритъма. 

 Различните стилови елементи могат да се представят на различни 
етапи от обучението по програмиране.  

 За съжаление в малка степен може да компенсира недобрата 
(математическа и общообразователна) подготовка на студентите в 
алгоритмизацията. 

 Обучението в СтП е неразделна част от обученето по програмиране. 

 СтП не се влияе по същество от ЕП.  
 

Заключение 
 

От изложеното дотук могат да се направят следните констатации:  
1. Проучени и анализирани са повече от сто петдесет литературни 
източника и са цитирани 118 от тях. 
 В работата са цитирани автори от различни страни (Финландия, Холандия, 
Германия, Швейцария, Хърватска, САЩ, Русия и др.), което показва, че 
въпросите за обучението по програмиране са актуални и извън нашата страна.  
 Главното, на което трябва да се отделя внимание, е развитието на 
мисленето и неговия стил в процеса на решаване на задача с компютър. 
Същността на правилната постановка на мислене на програмиста е умението и 
навика за систематично конструиране на програми, опирайки се на ясна логика. 
2. Изследвани са различни подходи в началното обучение по 
програмиране. 
 Коментираните в труда проблеми и сложността на материята 
предизвикват много преподаватели да търсят нови подходи в началното 
обучение по програмиране.  
 Усвоявайки програмирането студентите придобиват чувство на господство 
над технологичния инструмент и установяват контакт с някои от най-дълбоките 
идеи в различни сфери, като природни науки, математика и др. 
3. Осъществен е сравнителен анализ на най-популярните езици за 
програмиране по отношение на пригодност като първи език за обучение по 
програмиране.  
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 Не може да се направи категоричен избор на един език за програмиране 
като най-добър, но важното е да се избере един и да се започне да се 
програмира.  
4. Анализирани и обобщени са трудностите, с които се сблъскват 
преподавателите и студентите в процеса на обучение. 
 На преден план излиза проблемът за обучение по програмиране в условия 
на различни нива на знания и умения на студентите в областта на 
програмирането.  
 Отправна точка на анализа на концептуалните "грешки" е в това, че 
обучаемите искат да общуват с компютъра като с човек, той да интерпретира 
техните инструкции. 
 Процесът на създаване на работеща програма е трудоемък и изисква 
моделиране и алгоритмизация. 

На базата на разгледаните проблеми на обучението по програмиране се 
налага убедеността за търсене на нови методики и подходи. 
5. Изяснени са причините за трудностите в обучението по 
програмиране. Предложени са средства и подходи за преодоляването на 
трудностите. 
 Необходимо условие за успешна алгоритмизация е доброто владеене на 
математиката, заради създаване на математическия модел. При 
програмирането също ни трябва математическо майсторство за избягване на 
грешки или неефективност. 
 Невъзможността за преход от мисловната интуиция към комуникативна 
форма или казано по друг начин в семантиката на програмата. Семантиката е 
също проблемен аспект на програмирането. 
 В основата на общия курс трябва да се положи възпитаването на 
интелектуалния навик за яснота на изразяването, която и за професионалното 
програмиране е много важна. 
 Студентите нямат умения за детайлно описание на алгоритмите. 
Следователно, за да могат да създават компютърни програми, успоредно с 
усвояването на език за програмиране и принципите на програмирането, 
студентите трябва да се учат да съставят алгоритми.  
 Стилът на програмата трябва да включва: стил в модела (прецизно 
определяне на важните характеристики); стил в алгоритъма (елегантност в 
математиката); стил в кодирането (език за програмиране); стил в оформяне на 
програмния текст. 
 Поради трудното отвикване от създадени навици и опирайки се на 
предложената в работата методика може да се твърди, че обучението в СтП 
трябва да бъде включено в курса по „Увод в програмирането‖. 
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6. На базата на дългогодишна преподавателска практика и проведен 
експеримент е предложена методика за формиране на професионален 
стил в програмирането.  
 СтП се базира на овладяване на теорията на структурното програмиране 
и неговите основни елементи – основни алгоритмични структури и методът ―top-
down‖. Това е теоретичната база на СтП. Инструментът, с който се реализира 
СтП, е езикът за програмиране, което повишава изискванията към избора на 
първи език за програмиране. Обучението за формиране на СтП е елемент на 
обучението по програмиране, от което следва, че това обучение наследява 
всички проблеми на последното. То е методическата (педагогическата) основа 
на СтП. 
 Разгледаните препоръки и подкрепящите ги примери могат да се 
използват директно в един стандартен курс по „Увод в програмирането‖. 
Изложените препоръки в значителната си част не са езиково зависими, което 
позволява тези съвети да се използват и при обучение на други езици за 
програмиране. 
 Наборът от примери има за цел да покаже нуждата от доброто владеене 
на математиката и предимствата, които дава математическата елегантност. От 
една страна това е като допълнителна мотивация за усвояване на 
математиката, а от друга помага за избягване на опасностите от изчислителни 
грешки. Предложени са и примери, свързани с математическата логика и 
рекурентните зависимости.  
7. Проведен е дългогодишен експеримент за апробиране на 
предложената система от методически указания. От него може да се 
направи следния извод: 

 Подходящата методика за формиране на професионален стил в 
програмирането дава възможности за управление на усвояването на 
програмирането.  
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Насоки за продължаване на разработката 
 

 Привързване на разгледаните препоръки към класове задачи и съответен 
теоретичен апарат. 
 Разглеждането на „Рекурсия‖ като важна тема за друг подход за решаване 
на задачи (замяна на цикъла). Това е полезно като друга парадигма в 
програмирането.  
 Разработване на препоръки за стил и подбор на примери за използване на 
структури, обработка на символи, указатели и файлове. 
 Продължаване на  изследването до изграждане на формална теория по 
метода Grounded theory.  
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Основните приноси на дисертационния труд могат да се разделят в две групи – 
научно-приложни и приложни. 
 
Научно-приложни приноси 

 Изяснена е същността на понятието „професионален стил на 
програмиране” и е предложена методика за формирането му на стадия на 
началното обучение във висшето училище. 

 Откроени са противоречията и проблемите в обучението по 
програмиране.  

 Осъществен е сравнителен анализ на най-популярните езици за 
програмиране по отношение на пригодност като първи език за обучение по 
програмиране. 

 Предложена е система от методически препоръки за начално обучение в 
стил на програмиране.  

 Коментирана е връзката на стила на програмиране със знанията по 
компютърни архитектури и компютърни системи – особености на 
компютърната аритметика и различия с математическите знания. 

 Осъществена е пропедевтика за рекурентни редици и рекурсия, които са 
важни математически и информатични понятия. 
 
Приложни приноси 

 Предложени са методически подбрани примери за начално обучение в 
стил на програмиране, които могат да се използват в традиционен курс по 
„Увод в програмирането”. Поради езиково-инвариантната същност на 
алгоритмизацията и от методологични съображения, много от примерите 
за професионален стил са илюстрирани с паралелни двуезични програмни 
кодове.  

 Проведен педагогически експеримент за апробиране на предложената 
методика. 
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