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Назва курсу «Операційні системи» 

Викладач (-і) Гуменний Петро Володимирович  

Профайл викладача (-ів) http://www.tneu.edu.ua/fkit/department-sks-fkit/ 

Контактний тел. 23-60-41 

E-mail: p.humenniy(@)tneu.edu.ua  

Сторінка курсу в moodle  https://moodle.tneu.edu.ua  

Консультації Очні консультації: час та аудиторія:  

четвер: 11-00, ауд. 6201.  

За допомогою e-mail кожного дня. 

1. Коротка анотація до курсу. 

Даний курс покликаний допомогти студенту досягнути розуміння принципів та 

методології побудови сучасних операційних систем, методів реалізації багатозадачності, 

механізмів синхронізації потоків, уміти використовувати системні програмні засоби 

операційних систем і оболонок та сервісні програми для конкретних прикладних задач. 

Пререквізити. 
Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні дисципліни: «Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія»,  «Вища математика», «Програмування»  «Фізика», 

«Архітектура комп’ютерних систем та мереж», «Основи системної інженерії». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: «Програмовані логічні контроллери», «Програмування логічних матриць», 

«Програмування мобільних пристроїв», «Цифрова обробка сигналів», «Проектування 

комп’ютеризованих систем управління», «Проектування мікропроцесорних систем», 

«Телекомунікаційні системи та мережі». 

3. Мета та цілі курсу. 
Метою курсу є визначення студентами основних особливостей, принципів вивчення 

теоретичних основ, методології та принципів побудови сучасних операційних систем, 

методів реалізації багатозадачності, механізмів синхронізації потоків. А також оволодіння 

знаннями про функціонування файлових систем, механізми роботи розподілених 

операційних систем, принципи роботи віртуальної пам’яті, механізми захисту операційних 

систем та методи розмежування доступу. 

Результати навчання: 
1. Знання операційних систем, їх архітектури, характеристики, принципи організації і 

функціонування. 

 2. Уміння використовувати системні програмні засоби, операційні системи і оболонки, 

сервісні програми для конкретних прикладних задач. 

3. Знання архітектуру і можливості мікропроцесорних засобів. 

4. Вміти застосовувати основні принципи організації і функціонування окремих 

пристроїв та ЕОМ в цілому, а також систем, комплексів і мереж ЕОМ. 

5. Знання  архітектури, характеристики, можливості та області застосування найбільш 

поширених операційних систем. 

6. Уміння використовувати технологію, методи і засоби розробки захищеного 

програмного забезпечення. 

http://www.tneu.edu.ua/fkit/department-sks-fkit/
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7.Знання принципів створення сучасних операційних систем і системного програмного 

забезпечення. 

4 Загальна інформація про дисципліну  

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 124 Системний аналіз 

Курс (рік навчання) 2 

Семестр 2 

Рік викладання 2021 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 150/4 

Лекції, год. 30 

Семінарські заняття / практичні 

/ лабораторні, год 
30 

Самостійна робота, год. 75 

5. Перелік тем 

1. Вступ. Історія розвитку ОС.  

2. Багатозадачні ОС. Метод розподілення часу 

3. Типи операційних систем. Література: 4, 5. 

4. Процеси.  

5. Потоки, симетрична мультипроцесорна обробка і мікроядра.  

6. Планування процесів.  

7. Кооперація процесів і основні аспекти її логічної організації.  

8. Організація пам'яті комп’ютера. Схеми керування пам'яттю.  

9. Віртуальна пам’ять та  алгоритми синхронізації.  

10. Апаратно-незалежний рівень керування віртуальною пам’яттю.  

11.Реалізація файлової системи.  

12.Система керування вводом/виводом.  

13. Мережі і мережеві операційні системи.  

14. Основні поняття інформаційної безпеки.  

15. Захисні механізми операційних систем.  

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Современные операционные системы, Э. Таненбаум, СПб, Питер, - 2010 -1120 с. 

2. Сетевые операционные системы Н. А. Олифер, В. Г. Олифер, 2007, СПб, Питер, 544 с. 

3. Операционные системы, среды и оболочки, Т. Л. Партыка. И. И. Попов, М. Форум, - 

2008. – 528с. 

4. Операционные системы С. В. Киселев, С. В. Алексахин, А. В. Остроух, М. – Академия – 

2010. – 64с. 

5. Операционные системы. Вильям Столлингс, М.- Вильямс. – 2004.- 848с. 
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6. Операционные системы. Часть1. Основы и принципы. Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. 

Чофнес. – М.- Бином-Пресс.- 2011.- 1024с. 

7. Операционные системы. Часть 2. Распределенные системы, сети, безопасность Х. М. 

Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес, М.- Бином-Пресс. – 2011. – 704с. 

8. Операционная система Linux. Курс лекций. Учебное пособие. Г. В. Курячий, К. А. 

Маслинский. М. - Интернет-университет информационных технологий. – 2005. – 392с. 

9. Операционная система Solaris Ф. И. Торчинский, Е. С. Ильин. – М. - Интернет-

университет информационных технологий. – 2011. – 600с. 

10. Операционные системы. С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. – М. – Академия. – 

2010.- 304с.  

11. Беляков М. И., Рабовер Ю. И., Фридман А. Л. Мобильная операционная система. — М.: 

Радио и связь, 1991. — 208 с.  

12. Бжон Дж., Xappuc Т. Операционньїе системьі. — К.: Издат. группа BHV; СПб.: Питер, 

2004. - 800 с. 

7. Система оцінювання та вимоги 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Операційні системи» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

Для заліку  

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи поточне опитування) 

30% 40% 30% 

___ тиждень ___ тиждень ___ тиждень 

Для екзамену 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

___ тиждень ___ тиждень ___ тиждень  

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його незадовільняє може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

8. Навчальні ресурси 

№ Найменування 

1. Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до інтернету:  
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2. Програмне забезпечення Windows 7? Virtual PC. 

9. Політики курсу  

Академічна доброчесність. 

Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

- відрахування із закладу освіти; 

Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні 

порушення академічної доброчесності визначаються внутрішніми положеннями 

університету. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин.  

Політика етики. Студенти повинні дотримуватися етичного кодексу ТНЕУ: 

http://www.tneu.edu.ua/code-of-ethics.html  

http://www.tneu.edu.ua/code-of-ethics.html

