
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: _2.1.05 ; 
2. Назва: Операційні системи; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевченко Ірина Мавіївна, 

старший викладач кафедри комп’ютерних наук 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

• основи побудови операційних систем, їхньої архітектури, вимоги до них, історію їх розвитку і 

сучасні підходами до їх реалізації; 

• методи і алгоритми керування локальними ресурсами комп’ютера: процесором, пам’яттю; 

• методи і алгоритми керування спільними ресурсами; 

• принципи реалізації файлових систем;  

• проблеми реалізації мережних функцій операційних систем  і способи організації віддаленого 

виклику процедур і розподілених файлових систем; 

• підходи до реалізації зазначених вище механізмів у сучасних ОС.  

вміти: 

• користуватись сучасними операційними системами Linux і Windows;  

• формулювати вимоги до операційної системи для вирішення певних прикладних завдань;  

• здійснювати базові настроювання клієнтських операційних систем. 

10. Форми організації занять: лекційні та лабораторні  заняття, самостійна робота, екзамен; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: шкільний курс інформатики; 
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Програмування;  
12. Зміст курсу:  

Тема 1. Основні концепції операційних систем.  

Тема 2. Архітектурні особливості мікропроцесорів Intel 80x86.  

Тема 3. Керування оперативною пам’яттю.  

Тема 4. Процеси та потоки в ОС. 

Тема 5. Планування процесів та потоків.  

Тема 7. Взаємодія процесів.  

Тема 6. Багатозадачність. Взаємодія потоків.  

Тема 8. Взаємодія з диском під час керування пам’яттю. 

Тема 9. Файлова система.  

Тема 10. Виконувані файли.  

Тема 11. Керування пристроями введення-виведення.  

Тема 12. Мережні засоби ОС. 

Тема 13. Взаємодія з користувачем.  

Тема 14. Захист інформації в ОС.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. / Э. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2010. – 

1120с. 

2. Шеховцов В. А. Операційні системи. / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. 

3. Иртегов Д. В. Введение в операционные системы. / Д. В. Иртегов. – СПб. : БХВ - Петербург, 

2002. – 624 с. 

4. Гордеев А.В. Системное программное обеспечение / А.В.Гордеев, А.Ю.Молчанов. – СПб.: Питер, 

2001. – 736 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. лабораторних робіт, 94 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль (40 балів): екзамен у формі незалежного комп’ютерного тестування в кінці 

1-го семестру. 

Поточний контроль (60 балів): виконання лабораторних робіт, самостійні роботи 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри       Ю.Й.Тулашвілі, д.пед.н., професор 
 

DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.05 ; 
2. Title: Operating systems; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: the first; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchenko Iryna Maviivna, 

senior lecturer of the computer science department  
9. Results of studies: after studying the discipline student must: 

know: 

• the basics of the construction of operating systems, their architecture, requirements to them, the 

history of their development and modern approaches to their implementation; 

• methods and algorithms for managing the local computer resources: processor, memory; 

• methods and algorithms for management of shared resources; 

• principles of file systems implementation; 

• problems of implementation of network functions of operating systems and methods of organizing 

remote call procedures and distributed file systems; 

• Approaches to the implementation of the above mechanisms in modern OS. 

be able to: 

• use modern operating systems Linux and Windows; 

• formulate requirements for the operating system for solving certain application tasks; 

• perform basic client operating system configuration.. 
10. Forms of organizing classes: lecture and laboratory classes, independent work, exam; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: school computer science course;  
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Programming; 

12. Course contents:  
Topic 1. Basic concepts of operating systems. 

Topic 2. Architectural features of microprocessors Intel 80x86. 

Topic 3. Managing RAM. 

Topic 4. Processes and flows in the OS. 

Topic 5. Planning processes and flows. 

Topic 7. Interaction of processes. 

Topic 6. Multitasking. Interaction of flows. 

Topic 8. Interaction with the disk while managing memory. 

Topic 9. File system. 

Topic 10. Executable files. 

Topic 11. Manage I / O devices. 

Topic 12. Network tools OS. 

Topic 13. Interaction with the user. 

Topic 14. Protection of information in the OS. 

13. Recommended educational editions:  
1. Tanenbaum E. Modern operating systems. / E. Tanenbaum. - St. Petersburg: Peter, 2010. – 1120 p. 

2. Shekhovtsov V. A. Operating systems. / V. A. Shekhovtsov. - K. : Publishing group BHV, 2005. - 576 p. 

3. Irtegov D. V. Introduction to Operating Systems. / D. V. Irtogh - SPb .: BHV-Petersburg, 2002. - 624 p. 

4. Gordeyev A. V. System Software / A. V. Gordeev, A. Yu. Molchanov. - SPb . : Peter, 2001. - 736 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 28 hours, laboratory classes – 28 hours, independent work – 94 hours. Total – 150 hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam in the form of independent computer testing at the end of the first semester. 

Current control (60 points): performing laboratory works, independent work. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

 
Head of the department,  
Doctor of Pedagogics, professor       Yu.Y.Tulashvili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


