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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна „Операційні системи” викладається для здо- 

бувачів ступеня вищої освіти “ Бакалавр” зі спеціальності 122 ’’Комп’ютерні нау
ки” на 1 курсі у 2 семестрі.

Мета навчальної дисципліни: навчити студентів працювати в середовищах 
сучасних операційних систем, виробити вміння ефективно використовувати нові
тні засоби та технології сучасних операційних систем.

Вивчення курсу базується на закріпленні навичок використання сучасних 
операційних систем.

Результати навчання за навчальною дисципліною: прищепити вміння засто
совувати теоретичні знання на практиці, самостійно розширювати свої знання про 
основні операційні системи та принципи їх побудови, розвивати логічне мислення 
та вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою з метою поглиблен
ня знань про сучасний стан та тенденції розвитку операційних систем.

В результаті вивчення дисципліни „Операційні системи” студент повинен 
знати: принципи взаємодії операційної системи; архітектури ОС Ьіпих та ОС 
Windows; сутність потоків та процесів ОС; основи роботи з потоками та процеса
ми у ОС; принципи роботи з файлами та файловими системами ОС; як виконува
ти операції над файлами і каталогами; сучасні файлові системи; як відбувається 
завантаження програм та види форматів файлів; як проходить керування пристро
ями введення-виведення; основи роботи мережних засобів операційних систем; як 
проходить взаємодія з користувачем в операційних системах; як проходить захист 
інформації в операційних системах; що таке аутентифікація та керування досту
пом у ОС; роботу багатопроцесорних та розподілених систем; як проводять адмі
ністрування операційних систем.
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Також студент повинен вміти: працювати з сучасними операційними систе
мами типу Windows та Unix; взаємодіяти з операційними системами; працювати з 
ОС Linux та ОС Windows; виконувати задачі у потоках та процесах ОС; працюва
ти з файлами та файловими системами ОС; виконувати операції над файлами і ка
талогами; працювати з сучасні файловими системами; завантажувати програми та 
відкривати пізні формати файлів; керувати пристроями введення-виведення; пра
цювати з мережними засобами операційних систем; взаємодіяти користувачу з 
операційними системами; проводити захист інформації в операційних системах; 
вести аутентифікацію та керувати доступом у ОС; працювати у багатопроцесор
них та розподілених системах; проводити адміністрування операційних систем.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні ком
петентності 

(ЗК)

Спеціальні 
(фахові) компе
тентності (ФК)

Результати
навчання

(РН)
122

’’Комп’ютерні
науки”

ЗК1.Здатність до 
абстрактного ми
слення, аналізу та 
синтезу.
ЗК2.Здатність 
застосовувати 
знання у практи
чних ситуаціях. 
ЗК4.Здатність 
спілкуватися 
державною мо
вою як усно, так і 
письмово.
ЗК5.Здатність 
спілкуватися іно
земною мовою. 
ЗК9. Здатність 
працювати в ко
манді.
ЗКІО.Здатність 
бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК14.3датність 
реалізувати свої 
права і обов’язки 
як члена суспіль
ства, усвідомлю
вати цінності

ФК12. Здатність 
забезпечити орга
нізацію обчислю
вальних процесів 
в інформаційних 
системах різного 
призначенні з 
урахуванням ар
хітектури, конфі- 
гурування, показ
ників
результативності 
функціонування 
операційних сис
тем і системного 
програмного за
безпечення.

РН13. Володіти мовами 
системного програмуван
ня та методами розробки 
програм, що взаємодіють 
з компонентами 
комп’ютерних систем, 
знати мережні технології, 
архітектури
комп’ютерних мереж, ма
ти практичні навички тех
нології адміністрування 
комп’ютерних мереж та їх 
програмного забезпечен
ня.



з

громадянського 
(вільного демок
ратичного) суспі
льства та необ
хідність його 
сталого розвитку, 
верховенства 
права, прав і сво
бод людини і 
громадянина в

________ Україні._________І_______________________________________

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Введення в операційні системи.
2. Взаємодія операційної системи. Архітектури Linux та Windows
3. Потоки та процеси в операційних системах.
4. Робота з потоками та процесами у операційних системах.
5. Файли та файлові системи операційних систем.
6. Операції над файлами і каталогами. Сучасні файлові системи
7. Завантаження програм та формати файлів. Керування пристроями вве- 

дення-виведення
8. Мережні засоби операційних систем
9. Взаємодія з користувачем в операційних системах
10.Захист інформації в операційних системах
11. Аутентифікація та керування доступом у операційних системах.
12. Багатопроцесорні та розподілені системи
13. Адміністрування операційних систем

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Системна консоль операційною системою Windows
2. Команди роботи з дисками, файлами і каталогами ОС MS-DOS
3. Командні файли операційної системи MS-DOS
4. Командні файли операційної системи MS-DOS
5. Системний монітор операційної системи Windows
6. Адміністрування операційної системи Windows
7. Хмарний online-сервіс Google Docs
8. Основи роботи в операційної системи Ubuntu
9. Робота з командним рядком операційної системи Ubuntu
10. Робота з файловою системою операційної системи Ubuntu
11 .Робота з командами та мультимедійними файлами операційної системи 

Ubuntu
12. Робота з текстовими файлами і потоками операційної системи Ubuntu
13. Робота з текстовими файлами і потоками операційної системи Ubuntu
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Політика курсу

S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної ди
сципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конферен
ції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в 
on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або 
за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 
та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комуніка
ційних засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 
графік освітнього процесу.
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