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Старший викладач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління. Підготував і опублікував 14 наукових та навчальнометодичних праць (h-index = 1, i10-index = 0, Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?user=zCHB-xoAAAAJ&hl%20google%20scholar;
ORCID-https://orcid.org/0000-0002-1290-9698, Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211429421).
Провідний лектор з курсів: Основи операційних систем (бакалаври, українською та англійською мовами), Основи архітектури ЕОМ та
операційні системи (бакалаври, українською та англійською мовами).

Загальна інформація про курс
Курс «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ» є навчальною дисципліною з циклу професійної обов’язкової підготовки за спеціальністю 126 «інформаційні
системи та технології». Вона викладається у другому семестрі в обсязі 120 год.(4 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 32 год., лабораторні – 32 год.,
самостійна робота – 56 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна контрольна робота. Завершується дисципліна заліком. Дисципліна
взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Алгоритмізація та програмування» та «Комп’ютерні мережі»
Засвоєння теоретичних основ побудови, принципів проектування, конфігурування й застосування різних сучасних операційних систем, які
забезпечують організацію обчислювальних процесів у корпоративних інформаційних системах та практичне застосування системних викликів в
програмних додатках.

Анотація

Цілі курсу
Формат

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. Підсумковий контроль — залік.

Семестр

2

Обсяг (кредити) / Тип курсу
(обов’язковий / вибірковий)

Програмні
компетентності

4 / Обов’язковий

Лекції (години)

32

Лабораторні
заняття (години)

32

Самостійна робота (години)

56

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
КС 2. Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції
систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.

КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення
інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні,
інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
Форми оцінювання
Результати навчання
Методи викладання та навчання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS)
ПР 3. Використовувати базові знання інформатики
й сучасних інформаційних систем та технологій,
навички програмування, технології безпечної
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
роботи в комп'ютерних мережах, методи
Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, (CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
створення баз даних та інтернет-ресурсів,
експрес-опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
практичні заняття, командна робота, кейс- підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних
метод, дослідження, проєктне навчання
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
програм мовами високого рівня із застосуванням
процесу (FAS)
об’єктно-орієнтованого
програмування
для
розв’язання задач проектування і використання
інформаційних систем та технологій.
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів
проектування та обґрунтовувати вибір структури, Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, (CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
алгоритмів та способів передачі інформації в практичні заняття, командна робота, кейс- експрес-опитування(CAS),
підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
інформаційних системах та технологіях.
метод, дослідження, проблемне навчання
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
процесу (FAS)
ПР 6. Демонструвати знання
сучасного
рівня
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
технологій інформаційних систем, практичні
навички
програмування
та
використання Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, (CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
експрес-опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
прикладних і спеціалізованих комп’ютерних практичні заняття, командна робота, кейс- підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
систем та середовищ з метою їх запровадження у метод, дослідження, проєктне навчання
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
професійній діяльності.
процесу (FAS)
ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної структури
та розробляти відповідне програмне
забезпечення,
що
входить
до
складу
інформаційних систем та технологій.

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейсметод, дослідження, проблемне навчання

Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
(CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
експрес-опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
процесу (FAS)

Розподіл
балів для
оцінювання
успішності
студента

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

А
В
С

відмінно
добре

Нарахуван
ня балів

100% підсумкове оцінювання у вигляді
заліку (20%) та поточного оцінювання
(80%).
20% залік семестровий залік,
відповідно до графіку навчального

D
Е

задовільно

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни

процесу
80% поточне оцінювання:
 70% оцінювання завдань на
лабораторних роботах;
 10%
проміжний контроль (1 контрольні
роботи)

Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку університету. Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики
поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде виконати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Виконання лабораторних
робіт вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів. Письмові завдання повинні бути подані до
встановлених строків.

Тема 1

Архітектура операційних систем

Структура та зміст курсу
Лабораторна робота 1
Початкові відомості про
роботу з ОС Linux. Робота з
файлами в UNIX/Linux

Тема 2

Керування процесами і потоками

Лабораторна робота 2

Тема 3

Планування процесів і потоків

Лабораторна робота 3

Тема 4

Взаємодія потоків

Лабораторна робота 4

Створення і компіляція
програм в ОС Linux.
Передача параметрів
командного рядка у програму.
Робота з процесами.
Отримання системної
інформації.
Фонові процеси і сігнали.

Тема 5

Міжпроцесова взаємодія

Лабораторна робота 5

Застосування потоків.

Тема 6

Оперативна пам'ять

Лабораторна робота 6

Тема 7

Керування пристроями введеннявиведення

Лабораторна робота 7

Linux API – введення в
межпроцесну взаімодію.
Канали.
Linux Api – введення в
межпроцесну взаімодію.
Сокети.

Тема 8

Файлова система

Тема 9

Мережні, багатопроцесорні операційні
системи та захист інформації

Індивідуальне розрахункове
завдання.

Самостійна робота

Політика курсу

64-73
60-63

Вивчення тем курсу за допомогою
рекомендованої літератури, домашніх
завдань

1 Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К.: Видавнича група
BHV, 2005. – 576 c.
2 Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.:
Питер, 2015. — 1120 с.:
3 Олифер В. Г. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер.
– СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
4 Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. —- СПб.:
Питер, 2007. — 416 с.: ил.
5 Назаров С.В. Современные операционные системы: учебное пособие / С.В.
Назаров, А.И. Широков. — М.: Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2012. — 367 с.: ил., табл. — (Основы информационных технологий)..
6. Дейтел, Х., М. Операционные системы. Основы и принципы. Т. 1 / Х. М.
Дейтел, Д.Р. Чофнес. - М.: Бином, 2016. - 1024 c..
7. Дейтел, Х.М. Операционные системы. Т. 2. Распределенные системы, сети,
безопасность / Х.М. Дейтел, П.Д. Дейтел, Д.Р. Чофнес; Пер. с англ. С.М.
Молявко.. - М.: БИНОМ, 2013. - 704 c..
8. Бовет Д. Ядро Linux / Бовет Д., Чезати М. ; пер. с англ. – СПб.: БХВПетербург, 2007. – 1104 с.
9. Арпачи-Дюссо Р. Х., Арпачи-Дюссо А. К. Операционные системы:

Три простых элемента / пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс,
2021. – 730 с.: ил.
10. Столлингс Вільям Операционные системы. Внутреняя структура и принципы
проектирования / пер. с англ– Диалектика, 2020. – 1264 с..

Додаткова

Обов'язкова

Література
1 Руссинович М. Внутренне устройство Microsoft Windows: Windows
Server 2003, Windows XP и Windows 2000. Мастер класс / Руссино-вич
М., Соломон Д. ; пер. с англ. – М. : Издательско-торговый дом "Рус-ская
Редакция", 2005. – 992 с.
2 Саймон Р. Windows 2003 API. Энциклопедия программиста / Р. Саймон ;
пер. с англ. – К. : ООО "ДиасофтЮП", 2004. – 1088 с.
3 Побегайло А. П. Системное программирование в Windows / А. П.
Побегайло. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 1056 с.
4 Бэкон Дж. Операционные системы / Бэкон Дж., Харрис Т. – К.: Издат.
группа BHV; СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
5 Кокорева О. И. Реестр Windows / О. И. Кокорева. – СПб.: БХВПетербург, 2004. – 560 с.
6 Голубничий Д. Ю. Системне програмування i операційні системи : навч.
посібн. Ч.1 / Д. Ю. Голубничий, В. Ф. Третяк. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2004. – 192
с.
7 Голубничий Д. Ю. Системне програмування та операційні системи : навч.
посібн. Ч. 2 / Д. Ю. Голубничий, В. Ф. Третяк, С. В. Кавун. – Х. : Вид. ХНЕУ,
2005. – 264 с.
8 Сорокина С. И. Программирование драйверов и систем безо-пасности :
учебн. пособ. / С. И. Сорокина, А. Ю. Тихонов, А. Ю. Щерба-ков. – СПб. :
БХВ-Петербург, 2003. – 256 с.
9 Попов А. В. Введение в Windows PowerShell / А. В. Попов. – СПб. : БХВПетербург, 2009. – 464 с.
10 Джонсон М. Разработка приложений в среде Linux / М. Джонсон, Э.
Троян ; пер. с англ. – М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. – 544 с.
11. Основи програмування (частина 1). Розробник курсу Л.В. Іванов.
http://www.iwanoff.inf.ua/programming_2_ua/index.html

Норми академічної етики
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність,
відповідальність

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.

