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Abstract. Обучението по информатика и програмиране в българското училище, както 
е известно, е сведено до минимум и обикновено тази част от подготовката на IT – 
специалисти се оставя в ръцете на извънкласни и извънучилищни структури. След 
приемане на новия Закон за предучилищното и училищно образование, това 
задължение изцяло се прехвърли на профилираните и професионалните училища. В 
този контекст, алгоритмичното програмиране е сравнително малка част от 
общата програма за подготовка на специалисти за IT – сектора. 

Настоящият доклад се спира на ролята на алгоритмичното програмиране за 
качеството на подготовката на бъдещите програмисти. Разгледани са основните 
аспекти на влияние на този вид подготовка върху качествата, които развиват 
обучаемите в това направление. Направени са изводи за организацията на 
обучението на бъдещи програмисти. 
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1. Обучението по програмиране в задължителното общо 
образование в българското училище.  

Според новия Закон за предучилищното и училищно образование [1] и  
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план [2], задължително се 
изучават предметите компютърно моделиране и информационни 
технологии, като при профилираното обучение с интензивно изучаване на 
чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, 
„Икономическо развитие“ или „Природни науки“ фигурира и дисциплината 
информатика. 

Предметът компютърно моделиране е предвиден за изучаване в трети и 
четвърти клас, съответно в рамките на 32 и 34 часа. Целите на предмета са 
доста амбициозни и се предвижда, че „В резултат на обучението в начален етап 
ученикът ще може да:  

 Работи с конкретно дигитално устройство и знае основни правила за 
безопасна работа с устройството  

 Разпознава вида на данните, с които работи, и знае как да запазва и 
изтрива файлове  
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 Изразява идеи чрез моделиране във визуална среда за блоково 
програмиране  

 Създава анимиран проект с използване на алгоритми с условие и 
повторение  

 Различава дигитална и реална идентичност и знае основни правила за 
работа в дигитална среда“ [3]. 

Предметът информационни технологии е застъпен най-широко в 
прогимназиалния етап: съответно с по един час седмично в V, VI и VII клас; в I 
гимназиалeн етап: отново с по един час седмично в VIII и IX клас, а в Х клас са 
предвидени 18 учебни часа, което означава, че предметът ще се изучава или 
само един срок, или по половин учебен час седмично. Все пак, общият брой на 
часовете по този предмет изглежда внушително на фона на тотално 
отсъстващия предмет информатика. Предметът информационни технологии 
в прогимназиалния етап има за цел да изгради у обучаемите базови дигитални 
компетентности, които задължително трябва да притежава всеки, за да може 
успешно да се справя в съвременното технологично общество. Този предмет, 
обаче няма отношение към обучението по програмиране. 

Предметът информатика е предвиден за изучаване единствено в 
профилираното обучение, в VIII клас, в рамките на два учебни часа седмично, 
като „В резултат на обучението в първи гимназиален етап ученикът ще може да:  

 Обяснява предмета и ролята на информатиката при моделиране на 
обекти  

 Разграничава и използва различни типове примитивни данни  
 Обяснява и прилага основните етапи при създаване и изпълнение на 

компютърна програма  
 Използва визуално програмиране за създаване на несложни приложни 

софтуерни продукти със съвременен интерфейс на управление  
 Представя аргументирано софтуерно приложение пред публика“ 
Тук отново дори не се споменава за каквото и да е изучаване на алгоритми. 

Обучението по алгоритми и структури от данни до първи гимназиален етап, 
включително, се оставя изцяло за свободна и задължително избираема 
подготовка или в различни извънкласни и извънучилищни форми. Изучаване на 
модул „Структури от данни“ се предвижда едва във втори гимназиален етап на 
профилираната или професионалната подготовка. 

Опитът показва, че за да може един начинаещ програмист да се справя на 
достатъчно добро ниво със сложни структури от данни и алгоритми, е 
необходимо обучение в продължение на 3-4 години и то в рамките на около 120 
часа на година. Спецификата на изграждане на умения за решаване на сложни 
алгоритмични проблеми изискват време не само за обучение, а и за осмисляне 



164 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

на наученото и много сериозна самоподготовка. Това изисква сериозен ресурс 
от учебни материали и добре подготвени учители.  

Предложеният материал се спира предимно на резултати, постигнати при 
обучението на състезатели по програмиране. Независимо от това, обаче, 
авторът има опит и при прилагане на същата организация на обучение при 
подготовката на програмисти в краткосрочни(тримесечни) обучителни курсове 
за възрастни в проектите „Building Whit Codding“ и „Learn from the Masters“, 
реализирани съвместно с „Мусала Софт“. Ефективността при тези проекти 
беше безспорна, защото от групи от по 20 обучаеми, 8-10 от тях започнаха 
успешно работа в Мусала Софт, а почти всички останали също се реализираха 
като програмисти в други фирми. 

2. Обучението по програмиране в извънкласното и 
извънучилищно образование.  

В България има много добре разработена стратегия за извънкласното и 
извънучилищно обучение по програмиране, разработена от Националната 
комисия по информатика към СМБ. Всичко свързао с това обучение, както и най-
важните документи, разработени от тази комисия, са публикувани в сайта за 
националните състезания по информатика за ученици [4]. Основна цел на това 
обучение е подготовката на учениците за участие в националните и 
международни състезания по информатика. За да бъде постигната тя, е 
необходимо учениците да са отлично запознати с основни алгоритми, както и да 
познават и използват различни структури от данни.  

Създадени са учебни програми за извънкласно и извънучилищно обучение 
по програмиране от V до XII клас, като единствено в България са обособени пет 
състезателни възрастови групи. Това дава възможност на обучаемите да 
сравняват възможности си със своите връстници и ги стимулира към все по-
разширено изучаване на предвиденото учебно съдържание. 

През годините се наблюдава тенденция ИТ фирмите да предпочитат да 
наемат на работа кандидати, преминали през този вид обучение, като все по-
често се отчита, че те се реализират като едни от най-добрите 
професионалисти. Прави впечатление, че дори и състезатели със средни 
възможности са далеч по-добри специалисти в сравнение с обучаваните в други 
форми. Тези констатации се дължат на някои много важни качества, които те 
развиват по време на обучението им по алгоритмично програмиране. 
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3. Основни аспекти на влияние на обучението по алгоритмично 
програмиране върху качествата, които развиват обучаемите в това 
направление: 

3.1. Алгоритмичното (състезателно) програмиране изисква 
максимално съсредоточаване при решаване на дадена задача. То 
подготвя обучаемия за моментална реакция при кризисни ситуации 
и изгражда умения за бързо и ефективно решаване на възникналите 
проблеми. 

Към настоящия момент в България се провеждат четири официални 
състезания по информатика. На всяко състезание участниците получават по три 
съвършенно различни по тематика и използвани знания задачи. Всяка задача е 
реален алгоритмичен проблем и той трябва да бъде решен средно за около час 
и половина. При това решението представлява завършен продукт, който 
отговаря точно на предварително зададените спецификации и може да бъде 
тестван от компютърна програма. Последното гарантира справедливостта и 
коректността на оценяването и последващото след това класиране. Този вид 
стресово програмиране наистина изгражда умения за незабавна и ефективна 
реакция във всеки момент. 

При това, тези качества се възпитават още от 11-12 годишна възраст, тъй 
като още тогава започва интензивното участие на децата в състезанията по 
информатика. 

3.2. Обучението в състезателно програмиране създава навици за 
писане предимно на високоефективен код, като се отчита 
ефективност и във време, и в памет. 

Едно от основните изисквания към решенията на състезателните задачи е 
те да са ефективни при използване на памет, както и по време за изпълнение. 
През последните години изискването за ефективен код се налага дори в най-
малката група Е, където участват ученици от 4-5 клас. 

В състезателните задачи могат да се намерят редица примери за рутинни 
процедури в програмирането, които задължително трябва да се реализират 
ефективно. Да разгледаме следната задача: 

„Задача (Пролетен турнир по информатика, Ямбол’2001, група 5-7 клас) 
Даден е низ съставен от големи и малки латински букви и цифри с дължина 
N(50N255000), в който има повтарящи се знаци. Напишете програма, 
която въвежда низа и определя най-ляво разположените два еднакви знака в 
низа. Казваме че два еднакви знака в низа са разположени най-ляво, ако в ляво 
от десния няма други два еднакви знака. Програмата трябва да извежда на 
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екрана две цели числа между 1 и N - позициите в низа, в които са намерени 
най-ляво разположените два еднакви знака.“[5] 

Тази задача задължително изисква линейно решение, защото в противен 
случай няма да получи пълния брой точки заради неспазване на лимита от 
време. 

Друг елементарен пример, при който ясно се вижда необходимостта от 
ефективност е следната задача: 

„Нека е даден масив от дробни числа, които са не повече от 1000 и втори 
масив от дробни числа, които са до 100000 на брой. Да се състави програма, 
която определя колко от числата в първия масив се срещат във втория.“[5] 

И тук, имайки предвид ограниченията на входните данни става ясно, че 
трябва да се организира ефективно търсене, като по-големият масив се сортира 
и в него се реализира двоично търсене. 

Посочените примери са на ниво групи Е и D, т. е. за ученици на възраст до 
7 клас. В по-горните групи задължително се налага използване на сложни 
структури от данни, като интервални и индексни дървета, различни видове 
балансирани дървета – червено-черни, декартови и др. Писането на ефективни 
алгоритмi се превръща по-скоро в навик, отколкото в пожелание за 
професионално изпълнение на задачата. 

3.3. Учениците, обучавани в това направление привикват на строга 
дисциплинираност и самоконтрол, което ги прави едни от най-
надеждните членове на даден IT - колектив. 

Предвид на това, че на конкретно състезание, учениците трябва да се 
справят за кратко време с няколко достатъчно сложни проблеми, се налага да 
те да изградят в себе си качества като дисциплина и самоконтрол. Много е 
трудно, например, да се противопоставиш на желанието да продължиш да 
работиш по конкретната задача в ситуация, когато няма достатъчно време за 
нея и до сега приложеният алгоритъм не дава очакваните резултати. В този 
случай, от тактически съображения, опитният състезател трябва да остави 
временно тази задача и да се състедоточи в друга, която би му донесла по-
голям успех.  

Друга ситуация, в която е необходимо да се прояви дисциплина е времето 
за подготовка, когато, особено на тази възраст, се налага да загърбиш 
множество развлечения и да се съсредоточиш в решаване на задачи или 
запознаване с последни новости в областта на алгоритмите. 
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3.4. Умението да се откриват и отстраняват логически грешки в 
кода е едно от най-впечатляващите следствия от подготовката на 
състезателните програмисти. 

Постоянното изискване за ефективност на създадения код понякога води до 
логически грешки, или несъобразяване с конкретни частни случаи. Отново 
трябва да се отбележи, че намирането и отстраняването им трябва да става по 
възможно най-бързия начин и изисква гъвкава реакция, откриването на 
примерни данни, при които възниква логическата грешка. Понякога откриването 
на грешката изисква второ (по-неефективно решение), писане на генератор за 
тестови примери и сравняване на резултатите от двете решения, което трябва 
да става като успореден процес, докато състезателят работи по следващата 
задача. Това води до необходимостта от допълнителни знания за работата с 
конкретната операционна система и среда за програмиране. 

3.5. Самообучението е важна част от подготовката на 
състезателите и това допринася за развитието на уменията им за 
проучване и изучаване на конкретна проблематика. 

Съвременната информатика е изключително бързо развиваща се наука. 
Непрекъснато се появяват нови, по-ефективни алгоритми и структури от данни, 
които почти веднага започват да се прилагат при решаване на задачи. Има 
много такива примери, но един от най-впечатляващите е появата на задачата 
„Мобилни телефони“ на международната олимпиада по информатика през 2001 
година[6], изискваща решение с двумерно индексно дърво. За първи път Фенуик 
публикува статия за откритата от него структура от данни през 1994 г. [7] и в 
този момент става дума само за едномерни индексни дървета.  

За да бъде един състезател на достатъчно високо ниво, той трябва 
непрекъснато да следи последните постижения в областта на алгоритмите. 
Това не винаги е във възможностите на неговия учител или треньор – има много 
случаи когато, решавайки една или друга задача, ученикът се натъква на 
проблем, чието решение е непознато и за неговия ръководител. 

Тези особености на подготовката на състезатели по програмиране 
изграждат у тях умения за научни изследвания и за нови начини на учене, които 
не се използват в масовото училище. В резултат на това, може да се очаква, че 
ако пред един бивш състезател се постави съвършенно нов изследователски 
проблем, той ще се справи достатъчно прецизно и ефективно с неговото 
разрешаване. 
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3.6. Прецизната и задълбочена подготовка в областта на 
програмирането води и до отлична представа за общата 
организация на работа на съвременните компютърни системи като 
съвкупност от операционна система, различни видове програмни 
интерфейси и потребителския софтуер. 

Както стана дума по-горе, при тестването на своите програми, един 
състезател трябва отлично да познава операционната система, с която работи, 
както и програмните интерфейси, които използва. Това също се налага да се 
усвои в самото начало на обучението по състезателно програмиране, най-
малкото защото се налага решенията да бъдат тествани програмно със 
състезателна система. В много случаи има и изисквания за ограничения по 
памет, което налага състезателят да има много точна представа за 
организацията на паметта и ефективността на използваните структури от данни 
или допълнителни библиотеки. 

Често се налага състезателите да използват различни операционни 
системи. Нещо повече, може да се случи състезателят да работи в една 
операционна система, а тестването да се извършва в друга. Така, проблеми 
като преносимост на кода, се оказват много важни още в самото начало на 
обучението на състезателите – бъдещи програмисти. 

4. Изводи 
 Алгоритмичното програмиране трябва да е важен (водещ) елемент при 

подготовката на бъдещите програмисти. Нещо повече, независимо от езика за 
програмиране, на който обучаемите ще се запознаят с основни алгоритми и 
подходи в програмирането, този вид знания трябва да са базови при 
подготовката на бъдещите професионалисти и всяко едно направление в 
обучението по програмиране да се надгражда над алгоритмичните умения на 
обучаемите.   

 Доказано ефективно е използването на задачи от състезателното 
програмиране при обучение на начинаещи програмисти. Дори да не се цели 
подготовка на състезатели, обучението чрез конкретни задачи, които се 
проверяват с помощта на състезателни системи води до отлични резултати. 

 Обучението за писане на „красив“ и ефективен код трябва да 
предшества каквото и да е обучение по програмиране. 

 Опитът показва, че времето за запознаване с нова технология за 
програмиране на човек, преминал през алгоритмично обучение е многократно 
по-малко от времето, което е необходимо за същото на човек, познаващ бегло 
много различни езици и технологии. 
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 Необходимо е да се обмисли въвеждането на дисциплина по алгоритми 
и структури от данни в общообразователното училище, за да може по-голяма 
част от учениците да се запознаят с особеностите на професията програмист. 
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