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Дана навчальна дисципліна належить до обов’язкових компонентів освітньої програми «Інженерія 
програмного забезпечення» підготовки майбутніх розробників програмного забезпечення. Складена 
відповідно до Стандарту вищої освіти України галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціаль-
ності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Програма дисципліни базується на знаннях отриманих при вивченні дисциплін «Методи та засоби 
інформаційних технологій», «Основи програмування», «Об’єктно -орієнтоване програмування». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Операційні системи» є формування компетентностей 
щодо побудови, функціонування та основ роботи в сучасних операційних системах MS Windows, 
GNU/Linux-сумісних та macOS.

Основні цілі викладання дисципліни «Операційні системи» є: 
- оволодіння навиками роботи  сучасних операційних системах MS Windows, GNU/Linux-сумісних 
та macOS,
- створення сценаріїв обробки даних на базі скриптів під командні процесори Bash та PowerShell, 
- опанування використання віртуальної машиною.

Після опанування дисципліни студент повинен знати: 
–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації очікуваних результатів 
навчання освітньої програми; 
–базові дисципліни;
–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами
навчальних занять;
–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів
навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 
–інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
–рекомендовані джерела інформації.

уміти: 
- демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних операційних систем, 
- програмувати та використовувати прикладні і спеціалізовані комп’ютерні системи та середовища 
з метою їх запровадження у професійній діяльності.

4 кредити / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Розділ 1

Тема 1. Введення
до операційних
систем

Тема 2. Класифікація ОС

Розділ 2.
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12
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110

10Тема 3. Архітектура ОС

Тема 4. Архітектура 
Unix/Linux

2
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Усього разом

Тема 6. Найвідоміші 
різновиди файлових 
систем

Тема 7. Управління 
дисковими розділами та 
змінними носіями в 
GNU/Linux-подібних 

12 2 4

22

2

12

12

12 12

12

12
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Тема 8. Завантажувачі ОС 12 4 82
Тема 9. Архітектура ОС 
MS Windows 12 2 10

4 956 120 107

8

120 24 40

12 4 8 12

Тема 10. Архітектура 
macOS (Mac OS X) 12 2 510 10

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

1. Класифікація операційних систем за різними критеріями.
2. Загальна архітектура сучасних операційних систем.
3. Віртуальна машина Oracle VirtualBoх,
4. Налащтування операційного середовища на прикладі Ubuntu Desktop.
5. Робота з файловими системами
6. Програмні механізми створення нових процесів та потоків в
сучасних операційних системах.
7. Побудова та функціонування сучасних операційних середовищ класу MS Windows, GNU/Linux, 
macOS.
8. Колонсольні команди Bash в GNU/Linux сумісних операційних середовищах.
9. Консольні команди PowerShell в сучасних операційних середовищах MS Windows.

Перелік обов’язкових завдань7

Тема 5. Фізична і логічна 
організації файлової 
системи

3
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2 семестри 2, 3 Так 1, 2 Цикл професійної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Apollo: AEGIS, Domain/OS
Sequent: Dynix
Sun Microsystems: SunOS, Solaris, Trusted Solaris
Data General: AOS/VS, DG/UX
Hewlett-Packard: HP-UX
MIPS: RISC/OS
DEC: VMS, Ultrix, OSF/1
Acorn: Arthur, ARX, RISC OS, RISCiX
Amiga: AmigaOS, MorphOS
AT&T: Unix (System III, System V)
IBM: AIX, OS/2
SCO: SCO UNIX

Перелік вибіркових завдань8

Unix/Linux, MS Windows, Mac OS X.
FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS ext2, ext3, ext4, UFS1, UFS2,  HFS, HFS+, APFS, XFS, JFS1, 
JFS2, ISO 9660, UDF

Технічне й програмне забезпечення10

8

Поточний контроль - три колоквіуми по 20  балів.
Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем
Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 60 
балів.
Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми 
та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів.
Підсумкове оцінювання знань студентів
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту.
Критерії оцінювання знань під час іспиту
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 балів (див. табл.).

Система оцінювання та вимоги11

Оцінка в балах 
за поточне оцінювання

54-60
45-53
36-44

менше 36

36-40
30-35
24-29

менше 24

Відмінно
Добре

Задовільно
Незадовільно

Оцінка в балах 
за підсумкове 

оцінювання

Оцінка в балах 
за підсумкове 

оцінювання



Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються допущені недоліки та 
помилки, якими вважаються:
-тнеохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, викори-
стання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 бали);
-тнеточності в назвах окремих термінів та понять (мінус 4 бали).
Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету:
1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна відповідати таким вимогам:
-розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
-повний перелік необхідних для розкриття змісту питання термінів та положень;
- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних систем Баз даних та самостійно робити логічні 
висновки й узагальнення;
- уміння користуватись методами наукового аналізу;
- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних 
поглядів на дане питання;

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо:
- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних 
вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо:
- при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені окремі 
помилки під час: використання формул.

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо:
- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох чи більше пунктів, зазначе-
них у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання); 
- одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій 
оцінки питання;
- висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загально визначеним при 
відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;
- характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, не зовсім правильно 
зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, 
допустивши грубі помилки у змісті відповіді.
З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів для 
студентів. 
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного 
контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. 
Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Система оцінювання та вимоги11
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Закріплення знань отриманих на лекції та отримання практичних умінь з тем лекцій проводиться під 
час лабораторних занять.

Політика дисципліни12

Після пропущеної лабораторної роботи треба до наступної лабораторної роботи виконати усі  завдан-
ня пропущеної лабораторної роботи і результати прислати викладачеві.

Політика щодо пропусків занять 13
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Передбачається:
- посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, 
відомостей;
- дотримання норм законодавства про використання ліцензованого програмного 
забезпечення;
- надання в лекціях достовірної інформації.

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності: 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Час здачі лабораторної роботи може змінюватись за проханням студентів. Не вчасно  здані лабора-
торні роботи можна виконувати до 16 заняття (до закінченні семестру). 

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну14

Політика дотримання академічної доброчесності15

1.Andrew S. Tanenbaum. Modern Operating Systems, 3rd Edition. – Pearson, 2007. – 1104 p. ISBN-10: 
0136006639, ISBN-13: 978-0136006633.
2. Pavel Yosifovich, Mark Russinovich, David Solomon, Alex Ionescu. Windows Internals, Part 1: System 
architecture, processes, threads, memory management, and more, 7th Edition – Microsoft Press, 2017. – 800 
p. ISBN-10: 9780735684188, ISBN-13: 978-0735684188.
3. Evi Nemeth. UNIX and Linux System Administration Handbook, 5th Edition / Evi Nemeth, Garth Snyder, 
Trent Hein, Ben Whaley, Dan Mackin. – Addison-Wesley Professional, 2017. – 1232 p. ISBN-10: 
0134277554, ISBN-13: 978-0134277554.
4. Michael Kerrisk. The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook. 
– No Starch Press, 2010. – 1552 p. ISBN-10: 1593272200, ISBN 13: 978-1593272203.
5. Kevin Wilson. MacOS Fundamentals: Catalina Edition: The Step-by-step Guide to Using your Mac. – 
Independently published, 2019. – 335 p. ISBN-10: 1708721118, ISBN-13: 978-1708721114.
6. Chris Johnson, Jayant Varma. Pro Bash Programming, Second Edition: Scripting the GNU/ Linux Shell, 
2nd Edition. – Apress, 2015. – 279 p. ISBN-10: 1484201221, ISBN-13: 978- 1484201220.
7. Lee Holmes. Windows PowerShell Cookbook: The Complete Guide to Scripting Microsoft's Command 
Shell, Third edition. – O'Reilly Media, 2013. – 1036 p. ISBN-10: 1449320686, ISBN-13: 978-1449320683.
8.  Зайцев, В. Г. Операційні системи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеці-
альності 123 «Комп’ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,22 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. – 
Назва з екрана.
9. Погребняк Б.І. Операційні системи: навч. посібник / Б.І.Погребняк, М.В.Булаєнко; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 104с.
10. Федотова-Півень І.М. Операційні системи: навчальний посібник. [за ред. В.М. Рудницького] / І.М. 
Федотова-Півень, І.В. Миронець, О.Б. Півень, С.В. Сисоєнко, Т.В. Миронюк; Черкаський державний 
технологічний університет. – Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2019. – 216 с.
11. Микитишин А.Г. Операційні системи: консп. лекц. / укл. А.Г. Микитишин, І.В. Чихіра. – Терно-
піль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 107 с.

Рекомендовані джерела інформації16



З матеріалом, що виноситься на самостійну роботу, треба ознайомлюватись відразу після вивчення 
відповідної теми, а не в кінці семестру.

Поради з успішного навчання на курсі17
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