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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 

Мета дисципліни «Операційні системи» полягає засвоєння необхідних 

знань з опанування теоретичних основ побудови, принципів проектування, 

конфігурування й застосування різних сучасних операційних систем, які 

забезпечують організацію обчислювальних процесів у корпоративних 

інформаційних системах економічного, управлінського, виробничого, наукового й 

іншого призначення, а також надання практичних навичок щодо автоматизації 

повсякденних завдань адміністрування. 

Об’єктом вивчення дисципліни є типові механізми, технології, протоколи 

взаємодії різноманітних компонент операційної системи, як на рівні ядра, так і на 

рівні користувача. 

 Предметом вивчення дисципліни є теоретичні концепції та методології, 

принципи функціонування, вибору і практичної реалізації складових операційної 

системи. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни є самостійна робота студентів з науково-технічною літературою та з 

сучасними технічними засобами комп’ютеризованої обробки інформації. 

Програма розрахована на спеціалістів з напрямку «Комп’ютерні науки» які 

володіють в рамках відповідних навчальних курсів знаннями з дисциплін: «Основ 

програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування». 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Операційні системи» 

організовуються та здійснюється у формі консультацій на кафедрі комп’ютерних 

інформаційних систем і технологій у відповідності до затвердженого графіку 

консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання самостійної 

роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист завдань, винесених 

на поточний контроль тощо. 
  



 5 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни  "Операційні системи" 
 

№ Назва розділу, теми курсу 

1 2 

Модуль 1 – Базові механізми операційних систем 
1.  Операційна система Linux на дистрибутиві Debian 
2.  Архітектура операційних систем 
3.  Оперативна пам'ять, потоки та процеси 

Модуль 2 – Інформаційні технології обробки інформації в операційних 

системах 
4.  Файлова система 
5.  Мережеві, багатопроцесорні операційні системи та захист 

інформації 
 Разом годин: 210 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
"ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ" 

 
Модуль 1. Базові механізми операційних систем 

Тема 1. Операційна система Linux на дистрибутиві Debian 
 
Інтерпретатор Bourne shell. Основні керуючі конструкції мови shell. 

Планувальник cron і команда crontab. Структура crontab-файла. Одержання списку 

виконуваних процесів. Знищення фонового завдання. Команда nohup. Одночасний 

запуск декількох завдань. Введення та виведення даних в інтерпретаторі shell. 

Команди echo, read, cat, tee. Канали. 

Регулярні вираження. Метасимволи й оператори базових регулярних 

виражень. Команда grep. Класи символів. Команда egrep (extended grep). Утиліта 

awk. Вибірка текстових полів. Використання регулярних виражень. Порівняння 

текстових полів. Передача параметрів утиліті awk. Базові команди й сценарії awk. 

Зміна значення полів. Створення нового поля. Підсумовування стовпців. Функції 

роботи з рядками. Передача рядків з інтерпретатора shell утиліті awk. Escape-

послідовності. Файли сценаріїв. Масиви. Загальна схема роботи з редактором sed. 

Синтаксис команд редактори sed. Основні команди редагування текстів. 

Додаткові утиліти роботи з текстом. 

 
Література: [2], [4], [8]. 

 
Тема 2. Архітектура операційних систем 

2.1. Основні концепції, еволюція, різновиди операційних систем 

Поняття операційної системи, її призначення. Операційна система як 

розширена машина. Операційна система як розподілювач ресурсів. Історія 

розвитку операційних систем. Покоління операційних систем. Класифікація 

операційних систем. Функціональні компоненти операційних систем. 

2.2. Архітектура та ресурси операційних систем 

Ядро операційної системи та його функції. Допоміжні модулі операційної 
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системи. Ядро в привілейованому режимі та в режимі користувача. Обмін між 

додатками при використанні ядра в привілейованому режимі. Інтерфейс 

прикладного програмування (API). 

Реалізація архітектури операційних систем. Монолітні системи. 

Багаторівневі системи. Мікроядерна архітектура. Базові механізми ядра. 

Менеджери ресурсів. Інтерфейс системних викликів. Апаратна залежність та 

переносність операційної системи. Типові засоби апаратної підтримки. Машинно-

залежні компоненти операційної системи. Ресурси операційної системи. 

 

Література: [2], [4], [8]. 
 

Тема 3. Оперативна пам'ять, потоки та процеси 

3.1. Планування та керування процесами та потоками  

 Процеси. Функції процесів. Ідентифікатори додатків. Командний рядок 

процесу. Змінні оточення. Стан процесу. Обробка помилок. Робочі каталоги 

процесу. Створення і завершення процесів. Захист процесів від нерентабельного 

коду. Обробка помилок та виключень. 

Потоки. Умови створення потоків. Стек потоку. Стан потоку. Періоди 

виконання потоку. Створення і завершення потоків. Розподіл процесорного часу 

між потоками. Зміна класу пріоритету потоку. Затримка та поновлення виконання 

потоку. 

Планування та диспетчеризація потоків. Види планування. 

Стратегії планування. Витісняльна і невитісняльна багатозадачність. Алгоритми 

планування потоків. Квантування. Планування потоків у системах реального часу. 

3.2. Багатозадачність, взаємодія потоків, міжпроцесова взаємодія 

 Основні принципи взаємодії потоків. Основні проблеми взаємодії 

потоків. Базові механізми синхронізації потоків: семафори, м'ютекси, критичні 

секції, блокуючи змінні, події. Складові синхронізуючі об’єкти. Таймери. 

Розподіл часу з виключенням. Черги потоку та обробка повідомлень. 
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Обмін повідомленнями між процесами та потоками. Іменовані та анонімні 

канали передачі даних. Поштові канали передачі даних. Динамічний обмін 

даними. Символьні строки та таблиці атомів. Технологія відображуваної пам'яті. 

Технології передавання повідомлень. Практичне використання багатопотоковості. 

3.3. Керування оперативною пам'яттю 

Методи розподілу пам'яті. Сегментація пам'яті. Сторінкова організація 

пам'яті. Сторінково-сегментна організація пам'яті. Технологія віртуальної пам'яті. 

Стопінг. Логічна і фізична адресація пам'яті. Віртуальна пам'ять. 

Динамічний розподіл пам'яті. Пули пам'яті. Куча за замовчуванням. 

Створення додаткового пулу пам'яті. Виділення та звільнення пам'яті в кучі. 

Перевірка коректності даних, які розміщені в кучі. Отримання інформації про 

захист сторінок пам'яті. 

3.4. Організація пам'яті в захищеному режимі, керування розподілом 

пам'яті 

Поняття підкачування. Завантаження сторінок на вимогу. Алгоритми 

заміщення сторінок. Зберігання сторінок на диску. Пробуксовування і керування 

резидентною множиною. 

Реалізація керування віртуальною пам'яттю в операційних системах 

Windows і Linux. 

 Література: [2], [4], [8]. 

 

Модуль 2. Інформаційні технології обробки інформації 

в операційних системах 

Тема 4. Файлова система 

4.1. Логічна та фізична організація файлових систем 

Поняття файла і файлової системи. Організація інформації у файловій 

системі. Зв'язки. Імена та атрибути файлів. Операції над файлами і каталогами. 
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Фізична організація файлової системи. Базові відомості про дискові 

пристрої. Розміщення інформації у файлових системах. Надійність та 

продуктивність файлових систем. 

4.2. Реалізація файлових систем 

Файлові системи FAT, NTFS, HPFS, ext3fs та UFS. Особливості кешування. 

Системний реєстр Windows. Логічна структура реєстру. Фізична організація 

реєстру. Програмний інтерфейс реєстру. Складання reg-файлів. 

Використання редактора реєстру. Відновлення реєстру. Експорт реєстру. 

Імпорт реєстру. Документування інформації в журналах. Робота з журналом. 

Джерела повідомлень. Складання файлів повідомлень. 

Файли ініціалізації. Структура файла. Доступ до файлів ініціалізації. 

Відображення приватних ini-файлів. 

4.3. Виконувані файли 

Загальні принципи компонування. Статичне та динамічне компонування. 

Структура виконуваних файлів. Секції виконуваних файлів. Формати ELF та PE. 

4.4. Керування пристроями введення-виведення 

Завдання підсистеми введення-виведення. Забезпечення ефективності 

доступу до пристроїв. Забезпечення спільного використання зовнішніх пристроїв. 

Універсальність інтерфейсу прикладного програмування. Універсальність 

інтерфейсу драйверів пристроїв. Організація підсистеми введення-виведення. 

Способи виконання операцій введення-виведення. Опитування пристроїв. 

Введення-виведення, кероване перериваннями. Прямий доступ до пам'яті. 

Підсистема введення-виведення ядра. Введення-виведення у режимі 

користувача. Синхронне введення-виведення. ведення-виведення із 

повідомленням. Асинхронне введення-виведення. Таймери і системний час. 

 

Література: [2], [4], [8]. 
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Тема 5. Мережні, багатопроцесорні операційні системи та захист інформації 

5.1. Мережні засоби операційних систем 

Загальні принципи мережної підтримки. Рівні мережної архітектури і 

мережні сервіси. Мережні протоколи. Реалізація стека протоколів Інтернету. 

Система імен DNS. Загальна характеристика DNS. Простір імен DNS. 

Розподіл відповідальності. Отримання ІР-адрес. Кешування ІР-адрес. 

Програмний інтерфейс сокетів Берклі. Особливості роботи з адресами. 

Створення сокета. Використання доменних імен. Організація протоколів 

прикладного рівня. 

Архітектура мережної підтримки Windows та Linux. 

5.2. Взаємодія з користувачем в операційних системах  

Термінальне введення-виведення. Термінальне введення-виведення в 

Windows та Linux. Командний Інтерфейс користувача. Принципи роботи 

командного інтерпретатора. Переспрямування потоків введення-виведення. 

Використання каналів. Графічний інтерфейс користувача. Процеси без взаємодії з 

користувачем. Служби Windows. 

5.3. Захист інформації в операційних системах 

Основні завдання забезпечення безпеки. Базові поняття криптографії. 

Поняття криптографічного алгоритму і протоколу. Криптосистеми з секретним 

ключем. Криптосистеми з відкритим ключем. Гібридні криптосистеми. Цифрові 

підписи. Сертифікати. 

Принципи автентифікації і керування доступом. Типи об’єктів, які 

захищаються. Формування списків управління доступом. Реалізація захисту 

особистих об’єктів. Облікові записи користувачів. Аудит. Загальні принципи 

організації аудиту. Робота із системним журналом Linux. Журнал подій Windows. 

Принципи шифрування даних на файлових системах. Створення 

криптопровайдеру. Шифрувальна файлова система Windows. Мережна безпека 

даних. Захист інформації на мережному рівні. Захист інформації на 

транспортному рівні. 
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5.4. Завантаження та адміністрування операційних систем  

Загальні принципи завантаження операційних систем. Апаратна 

ініціалізація комп'ютера. Завантажувач операційної системи. Двоетапне 

завантаження. Завантаження та ініціалізація ядра. Завантаження компонентів 

системи. 

5.5. Багатопроцесорні та розподілені системи  

Багатопроцесорні системи. Типи багатопроцесорних систем. Підтримка 

багатопроцесорності в операційних системах. Продуктивність багатопроцесорних 

систем. Планування у багатопроцесорних системах. Спорідненість процесора. 

Розподілені системи. Принципи розробки розподілених систем. Віддалені 

виклики процедур. Обробка помилок і координація в розподілених системах. 

Сучасні архітектури розподілених систем. Кластерні системи. GRID-системи. 

Література: [2], [4], [8]. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Операційні системи» проводяться в спеціально обладнаній 

навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного устаткування 

пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Опис частини операційної системи,що визначає 
інтерфейс користувача і його реалізацію. 

2 Принципи автентифікації і керування доступом. 

3 Організація переміщення камери 

4 
Технологія, відповідальна за перемикання процесора на виконання з одного 

потоку на інший. 

5 Принципи автентифікації і керування доступом. 

6 Численне сімейство дистрибутивів. 

7 Розподіл ресурсів обчислювальної системи між процесами 

8 Підсистема управління введенням-виведенням 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Фізична організація файлової системи.  

2. Файлові системи FAT, NTFS, HPFS, ext3fs та UFS.  

3. Загальні принципи компонування.  

4. Універсальність інтерфейсу драйверів пристроїв. 

5. Принципи роботи командного інтерпретатора. Переспрямування потоків 

введення-виведення 

6. Криптосистеми з секретним ключем. Криптосистеми з відкритим ключем.  

7. Принципи автентифікації і керування доступом. 

8. Принципи шифрування даних на файлових системах.  

9. Захист інформації на мережному рівні. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-практичного 

пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериментування при 

вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки студента з курсу „Операційні системи”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Який порядок кількості дистрибутивів Linux? 
2. Що таке GNU? 
3. У якому виді файлів представляється інформація в пакеті Linux? 
4. Скільки рівнів налічується в архітектурі Linux? 
5. У якому дистрибутиві Linux є графічна інсталяція? 
6. Як називається дистрибутив, що містить спрощену процедуру 

установки? 
7. У якому дистрибутиві Linux потрібно копіювання й компіляції вихідних 

текстів? 
8. Як називається дистрибутив - основоположник ряду дистрибутивів, що 

запускаються з CD? 
9. Назвіть абревіатуру першого дистрибутива Linux? 
10. У якому дистрибутиві Linux є графічна інсталяція? 
11. Яка операційна система є родоначальником лінійки X систем? 
12. У якому дистрибутиві Linux є графічна інсталяція? 
13. Як називається програма-помічник установника Windows ? 
14. Назвіть найбільш численне сімейство дистрибутивів? 
15. Назвіть сімейство дистрибутивів відносно лідируюче сьогодні по числу 

активних дистрибутивів? 
16. Яку абревіатуру використовують для запису менеджера пакетів Red 

Hat? 
17. Який символ використовується в логотипі дистрибутива Suse ОС 

Linux? 
18. Який символ використовується в логотипі BSD? 
19. Який символ використовується в логотипі ОС за згодою GNU? 
20. Який символ використовується в логотипі Linux? 
21. Який тип архітектури ядра ОС Linux? 
22. У якій країні розроблений дистрибутив Red Hat ОС Linux? 
23. У якій країні розроблений дистрибутив Fedora ОС Linux? 
24. У якій країні розроблений дистрибутив Suse ОС Linux? 
25. У якій країні розроблений дистрибутив Mandrake ОС Linux? 
26. У якій країні розроблений дистрибутив Mandriva ОС Linux? 
27. Назвіть відмінну рису логотипа дистрибутива Slackware до базового 

логотипа Linux? 
28. Який символ використовується в логотипі Red Hat? 
29. Який символ використовується в логотипі Fedora Core? 
30. Який символ використовується в логотипі Debian? 
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31. З якими технічними пристроями пов'язаний розвиток обчислювальної 
техніки в середині 50-х років XX століття? 

32. У яких роках розвитку обчислювальної техніки ставиться поява перших 
алгоритмічних мов? 

33. У який період розвитку обчислювальної техніки з'явилося поняття 
системного програмування? 

34. У який період розвитку обчислювальної техніки з'явилися мережні 
операційні системи? 

35. Укажіть типову мову програмування, властиву другому поколінню 
розвитку обчислювальної техніки? 

36. Як називається при мультипрограмуванні частина пам'яті, кожній з яких 
давалося окреме завдання? 

37. Яка приставка використовувалася для ідентифікації комп'ютерів, що 
згодом одержали назву персональний? 

38. Назвіть елемент структури програмного й апаратного забезпечення 
комп'ютера, що розташовується між ОС і прикладними програмами? 

39. Чим управляє операційна система? 
40. Що контролює операційна система? 
41. Що забезпечує операційна система? 
42. Що утворить операційне середовище? 
43. Що входить до складу операційного середовища? 
44. Як називається частина операційної системи,що визначає 

інтерфейс користувача і його реалізацію? 
45. Як називається модуль операційної системи,що здійснює 

перерозподіл повідомлень між процесами? 
46. Яка архітектура ОС більше продуктивна? 
47. Назвіть рівень логічної структури ОС, до якого належить її мікроядро. 
48. Назвіть режим роботи ОС, у якому запускаються додатки, написані на 

різних мовах програмування. 
49. Назвіть технологію, відповідальну за перемикання процесора на 

виконання з одного потоку на інший. 
50. Який механізм визначаєпотік, що повиненвиконуватися 

наступним на поточному процесорі? 
51. Назвіть рівень логічної структури ОС, до якого належить монітор 

безпеки. 
52. Який рівень привілеїв у процесорі використовується файлом 

kernel32.exe? 
53. Який рівень привілеїву процесорі використовується 

користувальницькими програмами? 
54. Який рівень привілеїв у процесорі використовується системними 
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пристроями й вузлами комп'ютера? 
55. Який рівень привілеїв у процесорі використовується динамічними 

бібліотеками? 
56. Укажіть рівень логічної організації операційної системи Windows, на 

якому організовані високорівневі драйвери графічних пристроїв. 
57. Укажіть рівень логічної організації операційної системи Windows, на 

якому організовані низькорівневі драйвери графічних пристроїв. 
58. Укажіть дію, яка здійснювана системою введення/виведення для зв'язку 

з іншими підсистемами ОС. 
59. Скільки поколінь операційних систем розрізняють? 
60. Назвіть відмінну рису комп'ютерів першого покоління. 
61. Як називалася частина щільного паперу, на якій складалися програми 

для мейнфреймів? 
62. Хто з учених першого покоління операційних систем працював у 

Гарварді? 
63. Хто з учених першого покоління операційних систем працював у 

Німеччині? 
64. Як називалися комп'ютери другого покоління? 
65. Назвіть найбільш яскравого наукового представника третього 

покоління ОС. 
66. Як називається спосіб організації обчислювального процесу, при якому 

в пам'яті комп'ютера перебувало одночасно кілька програм, що поперемінно 
виконуються на одному процесорі? 

67. Як називалася в 60-ті частина пам'яті, кожній з яких давалося окреме 
завдання? 

68. З якого року XX ст. починається 4-ті покоління ОС? 
69. Якою представляється ОС для користувача? 
70. Якою представляється ОС для hardware? 
71. Назвіть завдання керування ресурсами. 
72. Скільки виділяється основних підсистем у сучасної ОС? 
73. Назвіть завдання підсистеми керування процесами. 
74. Назвіть завдання підсистеми керування пам'яттю. 
75. Назвіть завдання підсистеми керування файлами й зовнішніми 

пристроями. 
76. Назвіть завдання підсистеми захисту даних і адміністрування. 
77. Скільки ліній розвитку ОС Widows відомо? 
78. Який номер має ОС Widows 2000 по класифікації NT? 
79. Який номер має ОС Widows Wista по класифікації NT? 
80. Який номер має ОС Widows 7 по класифікації NT? 
81. Як називається операційна система із закритим вихідним кодом ядра? 
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82. Як називається ОС по динаміці розвитку? 
83. Як називається ОС по організації керування? 
84. Назвіть тип архітектури ядра ОС Amiga? 
85. Назвіть тип архітектури ядра ОС Apple Mac Х OS? 
86. Назвіть тип архітектури ядра ОС Be? 
87. Яке основне призначення ОС Be? 
88. У якому місті було відроджене ядро ОС Ве? 
89. Яке основне призначення ОС Novell NetWare? 
90. Який тип інтерфейсу ОС Novell NetWare? 
91. Який тип інтерфейсу ОС Amiga? 
92. Який тип інтерфейсу ОС MorphOS? 
93. Який тип інтерфейсу ОС Mac OS X? 
94. Назвіть тип архітектури ядра системи ОС BSD. 
95. Назвіть тип системи ОС BSD по типу ліцензії на нього. 
96. Який символ використовується в логотипі Mac OS? 
97. Який символ використовується в логотипі MorphOS? 
98. Який символ використовується в логотипі Windows? 
99. Який символ використовується в логотипі АІ фірми IBM? 
100. Назвіть тип архітектури ядра ОС VxWorks. 
101. Скільки розрядів може приділятися в процесорах Pentium під 

селектор? 
102. Скільки разів потрібно виконати операцію додавання адрес при 

перетворенні віртуальної адреси у фізичну при сегментно-сторінковому методі 
розподілу? 

103. Скільки разів потрібно виконати операцію додавання адрес при 
перетворенні віртуальної адреси у фізичну при сегментному методі розподілу? 

104. Скільки разів потрібно виконати операцію додавання адрес при 
перетворенні лінійної віртуальної адреси у фізичну при сегментно-сторінковому 
методі розподілу? 

105. Скільки розрядів може приділяється в процесорах Pentium для 
завдання розділу усередині лінійної віртуальної адреси? 

106. Скільки розрядів може приділяється в процесорах Pentium для 
завдання номера сторінки усередині лінійної віртуальної адреси? 

107. Підрахуйте кількість локальних таблиць дескрипторів, якщо в 
операційній системі 6 системних процесів і 12 користувальницьких? 

108. Скільки байт приділяється в регістрі GDTR для завдання базової 
адреси у фізичній пам'яті сегмента? 

109. Скільки байт пам'яті необхідно зарезервувати для зберігання 
селектора сегмента? 
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