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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРАКТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА 

СОФТУРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

2. Код на курса: 15.1.6.6.54 

3. Вид на курса: задължителен  

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на дисциплината е да се даде на студентите в систематизиран вид основни 

(фундаментални) познания в областта на практиките и инструментите за автоматизиране на 

софтуерни приложения.  

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Входни връзки от учебните дисциплини: Мрежи и 

протоколи 1 и 2, Основи на Windows, Администриране Linux, включени в учебния план на 

специалноста.  

12. Съдържание на курса:  
В дисциплината се разглеждат актуални теми, свързани с жизнения цикъл на софтуерно 

приложение – от етапа на разработка до пускането му в реална среда. Въведението започва с 

теоретично въведение в съвременните принципи на DevOps. Познавайки етапите, студентите 

ще изучат автоматизирани решения и практики, които решават част от проблемите. Във 

финалната лекция студентите ще се запознаят с основните дейности по управление и 

наблюдение на работещо в реална среда софтуерно приложение.  

13. Библиография:  

Основна литература 

1. Forsgren N., Humble J, Kim G. Accelerate: The Science of Lean Software and 

DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution 

Press; 1 edition (March 27, 2018). 

2. Humble J., Farley D. Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, 

Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley Professional; 1 edition (August 6, 2010).  

3. Humble J., Molesky J., O'Reilly B. Lean Enterprise: How High Performance 

Organizations Innovate at Scale. O'Reilly Media; 1 edition (January 3, 2015). 

4. Len Bass, Ingo Weber, Liming Zhu. DevOps: A Software Architect’s Perspective. 

Addison-Wesley Professional, 2015. 

5. Jennifer Davis, Ryn Daniels. Effective DevOps, Building a Culture of Collaboration, 

Affinity, and Tooling at Scale. O'Reilly Media, June 2016. 

Допълнителна литература 

1. Joakim Verona. Practical DevOps - Second Edition. Packt Publishing; 2 edition (May 

30, 2018).  

14. Методи и критерии на оценяване:  

За оценка на студентите се използва точкова система.  

 Оценяват се знания, умения и компетентност чрез провеждане на писмени контролни 

работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост на учебния материал, 



представяне на студентите по време на практическите упражнения, както и умението им 

самостоятелно решаване на поставени задачи. 

 Дисциплината завършва с текуща оценка.  

Проверяват се усвоените от студента знания по дисциплината и едновременно с това се 

оценяват неговите умения да мисли в реално време за решаване на поставени проблеми. 

Оценката се формира по точкова система. Тестовете по време на семестъра проверява 

продуктивните знания на студента, възможностите му да осмисля наученото.  

Тежест на оценяването:  

Отличен (6) – за отлично познаване на информационните източници, задълбочено овладени 

ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на материята, 

умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, 

но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 

15. Език на преподаване: български 


