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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення дисципліни «Операційні системи Unix» є отримання 

студентами навичок роботи та адміністрування Unix-подібних операційних систем, а також 

програмування з використанням мови С/С++ для операційних систем Unix та Linux. 

Тривалість 
5  кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., лабораторні заняття 40 год., самостійна 
робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; поточні модульні роботи 
Підсумковий контроль: залік 

 

Базові знання 
Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 

дисциплін бакалаврату «Програмування», «Архітектура обчислювальних систем», 

«Операційні системи та системне програмування», «Інформаційні мережі». 
Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР1. Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури 

даних необхідні для опису предметної області розробки 
або дослідження; забезпечити декомпозицію поставленої 

задачі з метою застосування відомих методів і 

технологій для її вирішення. 
ПР2. Обирати належні засоби для розробки або 

дослідження (наприклад, середовище розробки, мова 

програмування, програмне забезпечення та програмні 
пакети), що дозволяють знайти правильне і ефективне 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК1. Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук 
для об’єктивного оцінювання можливостей 

використання обчислювальної техніки в певних 

процесах людської діяльності і визначення 
перспективних інформаційних технологій 

http://schedule.puet.edu.ua/


рішення. СК3. Здатність збирати, формалізувати, систематизувати 

і аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної 

системи, що розробляється, експлуатується чи 
супроводжується. 

СК7. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та 

оптимізувати архітектурні рішення комп’ютерних 
систем різного призначення. 

 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Встановлення, налаштування та Адміністрування операційних систем Unix. 

1.UNIX – класична 

багатозадачна операційна 

система 

2.Ресурси  
3.Управління пам'яттю  

4.Процеси. Потоки. 

5.Підсистема керування 
процесами. 

6. Взаємодія процесів на 

локальній машин 

7.Взаємодія процесів у 
мережі 

8.Файлова підсистема  

відвідування занять; опитування на заняттях;  

перевірка виконання програм; опитування в 

процесі індивідуально-консультативних 
занять для перевірки засвоєння матеріалу 

пропущених занять; перевірка виконання 

модульних контрольних робіт. 

опрацьовувати  лекційний матеріал, готуватись 

до лабораторних занять, виконувати домашні 

завдання, опрацьовувати дистанційний 
курс, готуватися до модульної контрольної 

роботи та іспиту 

Модуль 2. Програмування в середовищі Unix, системне програмування. 

Тема 9. Програмування 

мовою С для операційних 

систем Linux. 

відвідування занять; опитування на заняттях;  

перевірка виконання програм; опитування в 

процесі індивідуально-консультативних 

занять для перевірки засвоєння матеріалу 

пропущених занять; перевірка виконання 

модульних контрольних робіт. 

опрацьовувати  лекційний матеріал, готуватись 

до лабораторних занять, виконувати домашні 

завдання, опрацьовувати дистанційний 

курс, готуватися до модульної контрольної 

роботи та іспиту 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

- Debian / Ubuntu OS Systems 

- Oracle Virtual Box 

- MobaXterm 

- Putty 

- WinSCP  



- VS Code 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

•  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

•  Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 
в процесі заняття. 

•  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

•  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Аудиторна 

 

 

1. Виконання лабораторних робіт (15),2 бали за роботу. 

2. Виконання ПМР №1 

3. Виконання ПМР №2 

4. Тестування за темами 

   

40 

20 

20 

20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

