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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  
 

 Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Операційні системи та системне 

програмування» 

 

Місце у 

структурнологічній 

схемі підготовки  

Пререквізити: «Архітектура обчислювальних систем», «Інтернет-

технології», «Інформатика» «Програмування» 

Постреквізити Захист інформації Інформаційні мережі, Курсовий проект 

з фаху, Виробнича практика, Переддипломна практика, 

Мова викладання  українська  

Статус дисципліни – обов’язкова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 2 семестр  

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів  4 

Денна форма навчання:  

Кількість годин: – загальна кількість:2 семестр - 120 годин  

- лекції: 16 год.  

- лабораторні заняття: 32годин  

- самостійна робота: 72 годин  

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен  

Заочна форма навчання  

Кількість годин: – загальна кількість:  2 семестр 120 годин. 

- лекції: 1 семестр _, 2 семестр 4 години 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр 2 годин. 

- самостійна робота: 2 семестр 114годин. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр екзамен 

  

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання  

Мета: формування теоретичних знань про операційні системи, набуття умінь та 

практичних навичок програмування в операційних системах MS Windows та Linux (Ubuntu) 

та низькорівневого системного програмування з використанням мови програмування С/С++ 

Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання  

Програмні результати 
навчання 

Компетентності, якими 
повинен 

оволодіти здобувач 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній області 

комп’ютерних наук. 

ПР13. Володіти  мовами  системного 

програмування  та  методами  розробки 

програм, що  взаємодіють  з  компонентами  

комп’ютерних  систем,  знати мережні  

технології,  архітектури  комп’ютерних  

мереж,  мати  практичні навички  технології  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК1). 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

(ЗК2). 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності (ЗК3). 

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово (ЗК4). 

5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями 

(ЗК6). 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел (ЗК7). 



Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими 
повинен 

оволодіти здобувач 

адміністрування  комп’ютерних  мереж  та  їх 

програмного забезпечення. 

ПР14. Володіти  мовами  системного  

програмування  та  методами  розробки 

програм,  що  взаємодіють  з  компонентами  

комп’ютерних  систем,  знати мережні  

технології,  архітектури  комп’ютерних  

мереж,  мати  практичні навички  технології  

адміністрування  комп’ютерних  мереж  та  їх 

програмного забезпечення. 

7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК8). 

8. Здатність працювати в команді (ЗК9). 

Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК10). 

Здатність  приймати обґрунтовані рішення (ЗК11). 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт (ЗК12) 

Здатність до математичного формулювання та 

досліджування неперервних та дискретних 

математичних моделей, обґрунтовування вибору 

методів і підходів для розв’язування теоретичних і 

прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 

аналізу та інтерпретування (СК1). 

Здатність  забезпечити  організацію обчислювальних  

процесів  в  інформаційних  системах різного  

призначення  з  урахуванням  архітектури, 

конфігурування,  показників  результативності 

функціонування  операційних  систем  і  системного 

програмного забезпечення (СК12). 

 

 Розділ 3. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1. Вступ до ОС 

Тема 1Вступ до ОС  

Поняття ОС. Операційна система як розширена машина. Операційна система як 

менеджер ресурсів. Основні поняття операційних систем Історія операційних систем. . 

Покоління ОС. Види ОС. Операційні системи мейнфреймів. Серверні операційні системи. 

Багатопроцесорні операційні системи. Операційні системи для персональних комп'ютерів. 

Операційні системи реального часу. Вбудовані операційні системи. Операційні системи для 

смарт-карт.  

Тема 2. Архітектура операційних систем 

Архітектура ЕОМ. Огляд апаратного забезпечення комп'ютера Процесори. Пам'ять. 

Пристрої введення-виводу. Шини. Структура операційної системи.  Монолітні системи. 

Багаторівневі системи. Віртуальні машини. Екзоядро. Модель клієнт-сервер. Дослідження в 

області операційних систем. 

Тема 3. Управління процесами 

Процеси. Модель процесу. Створення процесу. Завершення процесу. Ієрархія 

процесів. Стани процесів. Реалізація процесів. 

Управляючі структури ОС. Структури управління процесами. Атрибути процесів 

Тема 4 Управління потоками.  

Потоки. Модель потоку. Використання потоків. Реалізація потоків в просторі 

користувача. Реалізація потоків в ядрі. Змішана реалізація. Активація планувальника. 

Спливаючі потоки. 

Планування і диспетчеризація потоків. Планування. Введення в планування. 

Планування в системах пакетної обробки даних. Планування в інтерактивних системах. 

Планування в системах реального часу. Планування потоків. Алгоритми планування. 

Планування потоків у Windows, Linux. Взаємодія потоків. Багатопотоковість та її реалізація.  

Тема 5 Міжпроцесова взаємодія 

Міжпроцесна взаємодія.  Стан змагання. Критичні області. Взаємне виключення з 

активним очікуванням. Примітиви міжпроцесної взаємодії. Семафори. М'ьютекси. Монітори. 

Передача повідомлень. Бар'єри. Класичні проблеми міжпроцесної взаємодії.  



Виявлення і усунення взаємоблокування. Виявлення взаємоблокування за наявності 

одного ресурсу кожного типу. Виявлення взаємобокування за наявності декількох ресурсів 

кожного типу. Вихід з взаємоблокування 

Уникнення взаємоблокування. Траєкторії ресурсів. Безпечні і небезпечні стани. 

Алгоритми уникнення. 

Запобігання взаємоблокування. Атака умови взаємного виключення. Атака умови 

утримання і очікування. Атака умови відсутності примусового вивантаження ресурсу. Атака 

умови циклічного очікування 

Тема 6. Управління пам'яттю 

Основне управління пам'яттю Однозадачна система без підкачки на диск. 

Багатозадачність з фіксованими темами. Моделювання багатозадачності. Аналіз 

продуктивності багатозадачних систем. Налагодження адрес і захист. 

Підкачка. Управління пам'яттю за допомогою бітових масивів. Управління пам'яттю 

за допомогою зв'язних списків 

Віртуальна пам'ять.  Сторінкова організація пам'яті.  Таблиці сторінок. Буфери 

швидкого перетворення адреси (TLB). Інвертовані таблиці сторінок 

Алгоритми заміщення сторінок.  Оптимальний алгоритм. Алгоритм NRU - сторінка, 

що не використалася останнім часом. Алгоритм FIFO - першим прибув - першим 

обслужений.  Алгоритм "друга спроба". Алгоритм "годинник". Алгоритм LRU - сторінка, що 

не використалася найдовше. 

Програмне моделювання алгоритму LRU.  Алгоритм "робочий набір". Алгоритм 

WSClock. Алгоритми заміщення сторінок, резюме 

Моделювання алгоритмів заміщення сторінок. Аномалія Біледі.  Магазинні 

алгоритми. Рядок відстаней.  Прогнозування частоти сторінкових переривань. Питання 

розробки систем із сторінковою організацією пам'яті. Політика розподілу пам'яті: локальна і 

глобальна.  Регулювання . Завантаження.  Розмір сторінки.  Окремі простори команд і даних.  

Спільно використовувані сторінки.  Політика очищення сторінок. Інтерфейс віртуальної 

пам'яті. Питання реалізації. Участь операційної системи в процесі підкачки сторінок.  

Обробка сторінкового переривання.  Перезапуск перерваної команди процесора.  Блокування 

сторінок в пам'яті.  Зберігання сторінкової пам'яті на диску. Сегментація. Реалізація 

сегментації.  Сегментація з використанням сторінок. 

Тема 7 Управління введенням-виведенням 

Фізична організація пристроїв введення-виведення Задачі ОС з управління файлами і 

пристроями. Організація паралельної роботи пристроїв уведення-виведення. Узгодження 

швидкостей обміну і кешування даних. Розподіл пристроїв і даних між процесами 

Тема 8. Файлові системи 

Файли.  Іменування файлів. Структура файлу. Типи файлів.  Доступ до файлів. 

Атрибути файлу.  Операції з файлами.  Приклад програми, що використовує файлові 

системні виклики.  Файли, що відображаються на адресний простір пам'яті.  

Каталоги. Одно рівневі каталогові системи. Дворівнева система каталогів. Ієрархічні 

каталогові системи. Ім'я шляху. Операції з каталогами 

Реалізація файлової системи. Структура файлової системи. Реалізація файлів. 

Реалізація каталогів. Спільно використовувані файли. Організація дискового простору.  

Надійність файлової системи. Продуктивність файлової системи. Приклади файлових 

систем. 

Тема 9. Тенденції розвитку сучасних операційних систем. 

Сучасні тенденції в розвитку ОС Операційні системи корпорацій. Переваги 64-

розрядної системи. ОС для хмарних обчислень (cloud computing). Мобільні ОС 

  



Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни  

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми   
(лекції) та питання теми (лекції)  

К-ть 
годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського,  
практичного 

або 

лабораторного 

заняття  

К-ть 
годин 

Завдання 

самостійної  
роботи в розрізі тем  

К-ть 
годин 

Тема 1.Лекція 1Вступ до ОС  
Основні поняття операційних систем 
Історія операційних систем 
Види ОС 
Тема 2 .Лекція 2 Архітектура 

операційних систем 
Структура ОС  системи. 
Монолітні системи. 
Багаторівневі системи. 
Екзоядро. 
 Модель клієнт-сервер. 
Тема 3. Лекція 3Керування процесами  
Поняття процесу. Ресурсу 
Стани процесу. 
Керування процесами 
Тема 4. Лекція 4Керування потоками  
Концепції потоку 

Стани потоку 

Потоки на рівні користувача і на 

рівні ядра 

 2 
 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 
2 
 

 

 
2 
 

 

 

 

Лабораторна 

робота 1 

Лабораторна 

робота 2  
Лабораторна 

робота 3 
Лабораторна 

робота 4 
 

 

 

 
Лабораторна 

робота  5  
Лабораторна 

робота 6 
Лабораторна 

робота 7 
Лабораторна 

робота 8 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 

 

 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

Опрацьовувати 

лекційний 

матеріал, 

готуватись до 

лабораторних  

занять, 

виконувати 

індивідуальні 

завдання, 

опрацьовувати 

дистанційний 

курс, виконувати 

тести, готуватися 

до модульної 

контрольної 

роботи та 

екзамену 

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 

 

 

 

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Тема 5. Лекція 5.Міжпроцесна взаємодія 
Принципи взаємного блокування 

Умови виникнення 

Запобігання 
Тема 6. Лекція 6.Управління введенням-

виведенням 
Фізична організація пристроїв введення-

виведення  
Задачі ОС з управління файлами і 

пристроями. 
Організація паралельної роботи 

пристроїв уведення-виведення 
Тема 7.Лекція 7.Управління пам'яттю 
Основне управління пам'яттю  

Підкачка 

Віртуальна пам'ять.   

Алгоритми заміщення сторінок 
Тема 8. Лекція 8Файлові системи 
Файли 
Каталоги 
Реалізація файлової системи 
Тема 9 .Лекція 9Тенденції розвитку 

сучасних операційних систем 
Сучасні тенденції в розвитку ОС 

ОС для хмарних обчислень (cloud 

computing). Мобільні ОС 

2 
 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 

 

 
2 
 

Лабораторна 

робота  9 
Лабораторна 
Робота10 
Лабораторна 
робота 11 
Лабораторна 
Робота 12 
 

 

 

 
Лабораторна 

робота13 
Лабораторна 

робота 14 
 
Лабораторна 

робота 15 
Лабораторна 

робота 16 
 

 

 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 

 

 

 
2 
 
2 
 

 
2 
 
2 
 

Опрацьовувати 

лекційний 

матеріал, 

готуватись до 

лабораторних  

занять, 

виконувати 

індивідуальні 

завдання, 

опрацьовувати 

дистанційний 

курс, виконувати 

тести, готуватися 

до модульної 

контрольної 

роботи та заліку 
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4 
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Розділ 5 Система оцінювання знань студентів  
 Таблиця 4. Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни 

розраховується через поточне оцінювання  
 

Вид діяльності Максимальна 

кількість балів за 

вид навчальної 

роботи 

Модуль 1  

Тема 1Вступ до ОС  

Лабораторна робота 1 

Лабораторна робота 2 

Тема 2. Архітектура операційних систем 

Лабораторна робота 3 

Лабораторна робота 4 

Тема 3.Керування процесами 

Лабораторна робота  5 

Лабораторна робота  6 

Тема 4 Керування потоками  

Лабораторна робота 7 

Лабораторна робота 8 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

Поточна модульна робота 6 

Всього за модулем   30 

Модуль 2 

Тема 5 Міжпроцесова взаємодія  

Лабораторна робота 7 

Лабораторна робота 8  

Тема 6  Управління введенням-виведенням 

Лабораторна робота 7 

Лабораторна робота 8 

Тема 7. Управління пам'яттю 

Лабораторна робота 7 

Лабораторна робота 8 

Тема 8. Файлові системи 

Лабораторна робота 7 

Лабораторна робота 8 

Тема 9 Тенденції розвитку сучасних операційних систем 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

Поточна модульна робота 6 

Всього за модулем  2 30 

Поточний контроль 60 

Підсумковий контроль 40 

Всього по курсу  

 

  



 

Таблиця 5 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  

Оцінка за 

шкалою  

ЄКТС  Оцінка за національною шкалою  

90–100  А  Відмінно   

82–89  В  Дуже добре   

74–81  С  Добре  

64–73  D  Задовільно  

60–63  Е  Задовільно достатньо  

35–59  FX  
Незадовільно з можливістю проведення повторного 

підсумкового контролю  

0–34  F  

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни та проведенням підсумкового 

контролю  
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

  ОС Linux Ubuntu OC Windows 

 Онлайн-термінали для команд Linux і компілятори bash 
o CB.VU - Unix-подібний інтерфейс командного рядка http://cb.vu/ 

o Copy.sh https://copy.sh/v86/?profile=linux26 

o Paiza.io https://paiza.io/en/projects/new?language=bash 

o LinuxZoo https://linuxzoo.net/ 

o JSLinux https://bellard.org/jslinux/ 


