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COMPUTING CURRICULA 2001 . . . КЪДЕ СМЕ НИЕ?

Павел Азълов, Аврам Ескенази

В настоящия доклад накратко са представени основните резултати от нова-

та учебна документация по информатика за висшите училища, известна като

CC2001. Разработена е от IEEE и ACM и е публикувана в края на 2001 г. Пре-

минала през широко обсъждане, днес CC2001 е вече работен материал при раз-

работката на учебни планове в много университети по света. В доклада са пред-

ставени и основните държавни параметри, по които са разработени учебните

планове по информатика в нашите университети. Формулирани са няколко об-

щи проблема, отнасящи се до учебните планове и тяхната реализация, за които

се предполага дискусия по време на конференцията.

1. Увод. Проблемите на образованието по математика и информатика са били
винаги приоритетни теми на Съюза на Математиците в България (СМБ). Точно за
това с настоящия доклад на конференция на СМБ искаме да представим и дискути-
раме основните съвременни тенденции на университетското образование в първата
(бакалавърска) степен по информатика. Това е тема, добре позната на колегията от
академичните среди и е дискутирана многократно на различни форуми. Повод за
поредното ѝ разглеждане е разработката на нова учебна документация по инфор-
матика, известна със съкращението CC2001 (Computing Curriculum 2001) [1]. Тя е
съвместен проект на две световно признати огранизации в областта на инфорамтика
– IEEE (The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers)
и ACM (The Association for Computing Machinery). Има и един втори не по-малко
важен повод. През 1997 год. у нас беше приета наредба за единните държавни изис-
квания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално
направление „Математика“ [2], към което се причислява и информатиката. По тази
наредба бяха изградени учебните планове на катедрите по информатика в нашите
университети. По тях учиха и вече завършиха първите бакалаври по информатика.
През 2002 год. наредбата от 1997 е отменена и вече се създадоха или сега се изг-
раждат нови учебни планове по информатика. Тъкмо сега е времето да се направи
анализ на учебните планове, които минаха през пълния цикъл на реално използване.
А може би е и време да се осъвременят, на базата на дискутираната CC2001?

В т. 2 на настоящият доклад се прави много кратко описание на CC2001, който
в пълния си обем съдържа 240 страници. За по-подробни справки препоръчваме
директно използване на оригиналния текст от [1]. Във т.3. на доклада са дадени
основните параметри на държавните изисквания за специалността информатика,
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така както са публикувани в [2]. В края на доклада са формулирани няколко групи
от актуални въпроси на обучението по информатика.

1.1. Кратки исторически сведения. Историята на информатиката като уни-
верситетско образование е малка по години, но динамичното развитие на инфор-
матиката като научна и приложна област породи изключително голяма динамика в
учебните планове и информатичните дициплини. Първите учебни планове по инфор-
матика се разработват в началото на 60-те години. През 1968 год. ACM публикува
доклад за академично образование по информатика, известно като Curriculum’68. В
този доклад се правят препоръки за разработка на академични програми, подробно
се описват някои основни дисциплини и се дава обширна за времето си библиог-
рафия. Десет години по-късно този доклад е изместен от появилия се нов, мно-
го по-обширен и задълбочен доклад на ACM, Curriculum’78. В него, освен общите
препоръки за учебен план, се предлагат и стандарти за съдържание на редица ос-
новни курсове по информатика. През 1981 год. със съвместните усилия на ACM и
IEEE е раработен нов учебен план, публикуван под заглавието Computing Curricula
1991 [CC91]. CC91 бележи съществено нов елемент в структурта на изграждането
на учебните планове. В него се формулират основните учебни микромодули∗ , кои-
то трябва задължително да влязат в учебните планове по информатика. Учебният
микромодул е структурна единица, която обединява няколоко единици от знания.
Обикновено един микромодул се състои от няколко теми, а една дисциплина се
състои от няколко микромодула. Възможно е също така един микромодул да бъде
„разпределен“ в няколко дисциплини. В CC91 микромодулите не са обвързани с кон-
кретни дисциплини, което позволява голяма свобода при изграждането на учебните
планове.

Разнообразни са причините за появата на CC2001, но те могат да се обособят в
две основни групи:

• Технологични промени. Големите промени в компютърните и комуникацион-
ните технологи са една от съществените причини за силните промени в учебните
планове на университетската информатика. Много от трудните проблеми, решава-
ни преди, поради съществено по-мощната компютърна техника сега са вече леко
решими. Това промени общата представа за информатиката, промени се посоката
на научните и приложните интереси. Създадоха се нови изследователски области,
които рефлектираха в нови учебни модули и дисциплини. Като пример само ще спо-
менем, че XML технологията се появи само преди няколко години, но вече навлезе
в учебните планове.

• Културни промени. Преподаването на информатиката се промени коренно през
последното десетилетие (презентации с компютър и прожектор, дистанционно обу-
чение, и т.н.). Засили се индивидуалният достъп на студенти и преподаватели до
множество огромни информационни и изчислителни ресурси. Като приложна дис-
циплина, информатиката масово навлезе в ежедневието на хората, което силно по-
виши интереса към нея в бизнес средите. Трудно може да се посочи преуспяващ
бизнес, в който пряко да не се използват компютърни технологии. Преустановиха
се споровете доколко информатиката е академична област.

CC2001 е създадена с усилията на голям колектив от първокласни специалисти

∗ Микромодул е термин въведен от авторите, като превод на английския термин knowledge unit
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след допитване и консултации с огромен брой университетски преподаватели от
САЩ и Канада. Проектът е стартирал през 1998 год., преминал е през етапа на
публикуване и обсъждане, а финалната му версия е с дата 15.12.2001. Спонсориран
е от Фонд Научни изследвания на САЩ.

1.2. Кратки терминологични бележки. Информатиката е млада научна и
приложна област с все още неустановена терминология. Самият термин информа-
тика има различен превод и смисъл в различни държави. Точно това е причината,
поради която заглавията на модули, дисциплини и области от информатиката в този
материал не са преведени, а са записани така както са дадени в [1]. Понеже насто-
ящият доклад е предназначен преди всичко за българската колегия, той е написан
на български език. Това обаче поражда някои терминологични особености, поради
което е добре да ги коментираме съвсем накратко.

Computing е може би най-общият термин, който се използва, когато става ду-
ма за информатика и е най-близък по смисъл до термина информатика, изпол-
зван у нас. Computer Science (CS) или както все по-често се среща и у нас ка-
то Компютърна наука е част от Computing. Към Computing в САЩ се причис-
ляват още Software Engineering (Софтуерни технологии, Софтуерно инженерство),
Computer Engineering (Компютърно инженерство) и Information Systems (Информа-
ционни системи). Computing Curriculum е много повече от обикновен учебен план,
поради което в този доклад е използван термина Учебна документация.

По изложените съображения по-долу ние ще се придържаме към американската
терминология, като оставим без превод имената на области, дисципли и модули от
информатиката.

2. Същност и съдържание на CC2001. По същество CC2001 е учебна до-
кументация по информатика с препоръчителен, а не със задължителен характер.
Следва обаче веднага да се добави, че обикновено (от предишни версии на СС) това
е документът, по който се ръководят водещите университети в света. Може и сега да
се очаква, че след това продължително подготвяне и обсъждане, CC2001 ще залегне
като основен документ при изграждането на учебните планове на информатичните
катедри по света.

2.1. Приципи, използвани при създаването на CC2001. В CC2001 са фор-
мулирани 11 принципа, на базата на които той е изграден. В свободен превод те са
следните:

• Computing е термин, който включва в себе си термина CS.

• CS е теоретична и приложна област, включваща множество разнообразни дис-
циплини.

• Бързите промени в CS изискват постоянно обновяване на учебните планове.

• Разработката на учебните планове трябва да позволява промени, предизвикани
от промени в технологиите и методиките на обучение. В същото време трябва да се
гарантира обучение, което да позволява бърза пренастройка към предизвикателст-
вата на бъдещето.

• Освен списък от микромодули, CC2001 следва да предоставя примери, подпо-
магащи създаването на конкретни учебни планове.

• В CC2001 трябва ясно да се идентифицират основните знания и практическите
умения, които студентите по информатика трябва да придобият в първата степен

429



на висшето си образование.

• Поради постоянно нарастващият брой на нови микромодули, задължителното
ядро от знания трябва да се сведе до минимум.

• CC2001 трябва да бъде широко отворена за университетите от цял свят като
позволява пренастройка за съответните национални особености.

• При създаване на CC2001 трябва да се осигури участието както на представи-
тели на индустриални и държавни институции, така и на академичната аудитория,
свързана с обучението по CS.

• В CC2001 трябва да се предвиди професионална практика, като част от обуче-
нието.

• CC2001 трябва да включва цялостната информация, която да подпомогне ака-
демичните организации при изграждането на конкретните учебни планове.

2.2. Основни области и модули в Computer Science. На фиг. 1 е даден
списъкът с основните области по CS включени в CC1991. Десет години по-късно
този списък в CC2001 е вече друг (фиг. 2). Не само броят на областите от 10 е
нарастнал до 14, но и твърде малко от имената са същите.

2.3. Задължителни и избираеми микромодули. На фиг. 3 е даден списък на
всички области по CS и съответните им микромодули. Подчертаните микромодули
са задължителни и за всеки един от тях е посочен минималният брой часове. Тук
следва обаче да се направят и следните немаловажни бележки. В САЩ един учебен
час е 50 мин., а поради възможността за презентации с компютър и прожектор в
рамките на един учебен час се преподава много повече материя, отколкото у нас.
В рамките на един семестър студентите в САЩ имат около 15-17 часа седмично. У
нас седмичната аудиторна натовареност е около 25 часа.

2.4. Варианти за реализиране на CC2001. В CC2001 са разработени различ-
ни варианти за реализация на учебни планове. Всеизвестно е, че съществува голямо
разнообразие на подходите (стиловете) в преподаването на уводните курсове (първо
равнище). На преден план в CC2001 са изведени и подкрепени с идеи за реализация
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шест такива подхода: императивен, обектно-ориентиран, функционален, алгорит-

мичен, хардуерен и общообразователен. Всеки един подход има своите особености и
поражда различни варианти на учебни планове.

2.5. Примерен учебен план. Посочените шест подхода са добре известни и
някои от тях се използват от дълго време в нашите университети. Най-популярен
е императивният подход. По тази причина на фиг.4 е даден един конкретен учебен
план от [1], построен на основата на императивния подход.

Микромодулите са дадени в хо-
ризонталните редове, а дисциплините
са представени по колони. Това да-
ва съответствието между микромоду-
ли и дисциплини изразено в броя на
часовете, с които всеки микромодул
се включва в сответните дисциплини.
Целта на уводните курсове е да изгра-
дят солидна база от знания за второто
и третото равнище.

За курсовете от второто равнище
се предлагат четири примерни модела.
На фиг. 5 е дадена примерна реали-
зация на предметно-базирания модел,
който масово2 се прилага и у нас.

Третото равнище включва курсовете, чието съдържание надхвърля рамките на
задължителните микромодули. Един примерен списък на курсове от трето равнище
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е даден на фиг. 6.

3. Представяне на държавните изисквания за специалност информа-

тика у нас. Документално у нас специалността „Информатика“ с професионална
квалификация „информатик“ на държавно равнище е представена с четири доку-
мента – наредби на МС. Първата се появи във връзка с изграждането на учебните
планове на две равнища – бакалавар и магистър. С втората (2000 г.) се правят ня-
кои допълнения и изменнения, а третата наредба отменя първите две. От август
2002 действаща е четвърта наредба. Интерес представлява [2], по която бяха създа-
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дени първите учебни планове за бакалаври и която беше в действие в продължение
на около 5 години. Накратко параметрите ѝ са дадени чрез таблицата от фиг. 7.
Тя включва списък за задължителните дисциплини, които са в обем от 1500 часа.
Допълнително се уточнява, че сборът от часовете по задължителните и избирае-
мите дисциплини е не по-малък от 2200 часа, обучението е 4 учебни години с общ
минимален хорариум 3000 академични часа.

Последната наредба [4] е обща за всички специалности и е естествено в нея
не са представени детайли по отношение на съдържанието, както това е напра-
вено в [2]. Ето петте държавни изисквания към образованието в образователно-
квалификационната степен „Бакалавър“:

1. Получаване на цялостна представа за характера на професионалното направ-
ление и специалността.

2. Овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения.
3. Умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализи-

рането на специалистите.
4. Придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа

в екип.
5. Условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получа-

ваните знания и придобитите способности.
Изискванията дадени в [4] не са в противоречие с тези от [2], поради което навяр-

но наредба [2] ще оказва влияние при изготвянето на учебни планове и за напред.
Голямата свобода, която се дава на академичните институти с тази наредба е прек-
расна възможност за изграждане на съвременни учебни планове. За това може да
помогне и CC2001.
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4. Заключителни бележки. Информатиката е динамично развиваща се ка-
то наука и като университетска специалност. Реформите, които предстоят сега и
за напред, са продиктувани преди всичко от мощния поток на научните резултати,
бързото им трансформиране в технологии, които постоянно променят ежедневие-
то на хората. Всичко това естествено създава множество проблеми, които ние ще
групираме само две групи:

• учебно съдържание (учебен план, дисциплини, учебно съдържание и т.н.);
• преподаване (подходи (императивен, обектно-ориентиран, . . . ), форми на обу-

чение (дистанционно, . . . ), среда (хардуерно и софтуерно оборудване, кадри, . . . )
. . . ).

Всяка една от тези групи може да се декомпозира в огромно множество от кон-
кретни въпроси. Надяваме се, поне една малка част от тях да бъдат дискутирани и
да намярят решение на дискусията на пролетната конференция на СМБ.
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COMPUTING CURRICULA 2001 . . . WHERE WE ARE?

P. Azalov, A. Eskenazi

The main results of the new curriculum for undergraduate programs in computer
science, known as CC2001, are presented. CC2001 has been developed by IEEE
and ACM and published by the end of 2001. Broadly discussed, today CC2001 is
considered as a working tool when developing curricula in many universities all over
the world. In this paper we also present the main state parameters according to which
the computer science curricula in Bulgarian universities have been developed. Several
general problems concerning the curricula and their implementation are formulated.
These are expected to be discussed during the conference.

436


