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Представеният дисертационен труд е на 156 стандартни страници. 
Към тях в общо книжно тяло са добавени Авторска справка, Научно- 
приложни и приложни приноси, Списък от публикации по темата на 
дисертационния труд, Декларация за оригиналност, Благодарности, 
Приложение и Библиография. Самият дисертационен труд е структуриран 
в Увод и 6 глави, озаглавени последователно „ Програмирането – същност, 
задачи, проблеми“, „Сравнителен анализ на  езиците за програмиране“, „ 
Проблеми в обучението по програмиране“, „Обучение в стил на 
програмиране“, „ Система от препоръки за обучение в стил на начинаещи“ 
и „Педагогически експеримент“. 

Основният проблем, решаван в дисертационният труд се съдържа в 
темата, а именно „Създаване и използване на подходяща методика за 
формиране на професионален стил при начално обучение на 
програмиране“ (визират се студенти от направление „Информатика и 
компютърни науки“ и специалност „Педагогика на обучението по 



математика и информатика“).  Актуалността на проблема произтича от 
следните факти. Самото програмиране за компютър е изключително нова 
за човека дейност, при това творческа- няма правила и процедури за 
създаване на „добри“ компютърни програми. Необходимостта от 
професионален стил в програмирането е осъзнавана от възникването и 
прилагането за компютър. Безспорни авторитети в информатиката като 
Дейкстра, Уирт и др. са изследвали, обръщали внимание и правили 
препоръки относно професионалния стил на програмиране. Когато обаче 
става дума за обучение на бъдещи професионалисти в стил на 
програмиране, нещата са различни- не са много изследванията, споделения 
опит и предложения за сравнително пълна методика за обучение по тази 
тематика, което е отразено е в реферативния преглед на докторанта, 
включващ не малко публикации и материали. Именно последното 
аргументира необходимостта и практико- приложния принос на 
дисертацията като цяло. Още повече, че става дума и за обучение на 
бъдещи преподаватели в средните и висши училища.  

Написаното в дисертационния труд съответства изцяло  на ясната и 
точна формулировка на целта му и свързаната с него хипотеза: 
разработване (включително качествено апробиране) на методика, 
реализираща поставената цел (формиране на професионален стил при 
начално обучение по програмиране) осигурява възможност за управление 
на споменатата част от процеса на обучение по програмиране. Характерът 
и несъмненият успех при реализиране на целта и потвърждаване на 
хипотезата са в не- малка степен предопределени от правилно формирани 
и подредени изследователски задачи. Резултатите от работата по тях са 
отразени в 6-те глави на дисертацията и изводите след всяка от тях. 
Изпъкват ясно редица достойнства на докторанта, като знания ,умения и 
компетентности в областта и на информатиката и на методиката на 
преподаването й. Конкретно по посока на:  

1)Основи на информатиката и в частност програмирането. 
Направеният сравнителен анализ на разпространени езици за 
програмиране по пригодността им като първия език за програмиране 
изисква освен професионалното им познаване и необходимия 
преподавателски опит и поглед за да бъдат правилно определени и 
достатъчен брой критерии за такъв анализ 



2)Теоретичното и практическо прилагане на методи на научно 
познание 

3)Добро познаване на иновативни подходи за: обучение по 
програмиране (спираловиден); развитие на познавателните способности 
(игрови) 

4)Осмислено и задълбочено познаване на утвърдени теории за 
качествени (а не само статистически) изследвания 

5)Научни и практико- приложни знания и умения за основните 
компоненти на всяка методика за обучение (целево създаване на конкретна 
методическа система за формиране на професионален стил в 
програмирането) 

Докторантът е приложил списък с основните приносни елементи в 
дисертационния труд в отделна справка от предоставените материали. 
Освен отразените до момента в това становище искам да отбележа още: 

1. Предложена е система от методически препоръки за начално 
обучение в стил програмиране, като достойнства на която могат да се 
изтъкнат и: 

• Разделяне на препоръките в три групи: имащи отношение към 
прегледността и стандартизацията на оформяне на кода; 
подпомагащи откриването на грешки и предпазването от тях; 
повишаващи ефективността и осигуряващи верността на 
програмата 

• Повечето от препоръките са общи, независещи от езика за 
програмиране 

• Илюстративните примери са написани на двата най- често 
използвани езици за програмиране C/C++ и  Pascal. 

• Застъпвайки позицията, че обучението в стил на програмиране 
трябва да става успоредно с усвояването на алгоритми  и език 
за програмиране, предложените препоръки са показани и 
коментирани подробно за всяка от основните теми на курс по 
„Увод в програмирането“ 



2. Основния интерес и усилие на докторанта, както и сам той 
отбелязва (стр.94) са насочени към „онези елементи на стила, които влияят 
върху четивността, ефективността и  верността на програмата“. В такъв 
аспект за някои от особеностите на стила на програмиране се казва, че 
имат препоръчителен , а за други, че имат определено задължителен 
характер. 

3. Направените коментари и предложения в  дисертационния труд 
(тематична и фрагментарна конкретика, подбор на типични, „класически“ 
примери и др.) имат отношение не само към стила програмиране, а въобще 
към обучението по математика и програмиране.В такъв смисъл голяма част 
от съдържанието на дисертационния труд може да стане основа на пособие 
за учители и преподаватели по програмиране. 

4. Върху конкретни примери и в болшинството случаи с подходящи 
препоръки е засегната връзката в стила на програмиране с особеностите на 
компютърната аритметика и математическите знания. Направеният 
сполучлив избор на примери действително може да бъде не само сериозна 
мотивация за усвояване на математика, но и да обвърже възможностите й 
като наука със стила на програмиране 

5.Проведен е качествен експеримент (глава 6 от дисертацията), който 
не само потвърждава хипотеза на изследването, но може да помага на 
всички занимаващи се с обучението по програмиране. 

Следвайки един от цитираните в дисертацията (стр.141) автори (Ядов 
В.А. Стратегия социологического иследования, М.:Академкнига ИКЦ, 
2003- източник №35) ще кажа, че дисертанта е „изпратен на експедиция“ 
за този експеримент в периода 2002-2013г., при това подготвен от своя 
социален и преподавателски  опит в начално обучение по програмиране „с 
отворени очи и наострени уши“,  като освен в тази глава на дисертацията и 
в някои по ранни публикации признава това, което се е случвало по време 
на експеримента и подлага реалността не теоретичен анализ. 
„Признанието“ и анализът освен, че включват най- важните компоненти на 
качествените изследвания, потвърждават съществено присъствие на 
докторанта с неговата научна интуиция  и спсобността му да разбира и да 
съпоставя данни, да извежда, обобщава, формулира изводи (изискване, 
формулирано от Б.Глейзер и др. в източник №53 от Библиографията). 

 



 


