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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою викладення   навчальної   дисципліни   «Мережеве 

адміністрування Linux»  є  формування  теоретичних  знань  та  практичних 

навичок  щодо  проектування,  встановлення,  конфігурування,  управління  й 

обслуговування сучасних комп’ютерних мереж та систем. 

Завдання курсу: навчання студентів основними поняттями та 

навичками адміністрування комп’ютерних мереж і систем на базі сучасного 

апаратного та програмного  забезпечення;  отримання  вмінь  користування  

практичним інструментарієм,  що  може  бути  використаний  при  

подальшому  навчанні, професійній виробничій та науковій діяльності 

випускника. 

У результаті вивчення курсу студент повинен  

знати: 

• основні поняття та завдання адміністрування комп’ютерних 

систем; 

• основи роботи із сучасними мережевими операційними 

системами; 

• основи налаштування та супроводу мережевих служб; 

• принципи організацій роботи користувачів; 

• принципи та засоби віддаленого адміністрування; 

вміти: 

• встановлювати та конфігурувати апаратне забезпечення; 

• встановлювати та конфігурувати мережеві ОС; 

• керувати обліковими записами користувачів; 

• налаштовувати сумісний доступ до розподілених ресурсів; 

• виконувати резервних копіювання важливих даних; 

• забезпечувати безпечну роботу комп’ютерних системи 
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Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«Мережеве адміністрування Linux» 

№ Назва розділу, теми курсу 

Змістовий модуль 1 - Основи роботи в Linux 

1.  Знайомство з Linux 

2.  Встановлення операційної системи і її настроювання після 
встановлення 

3.  Пристрої, файлові системи Linux, стандарт ієрархії файлової 
системи. 

4.  Файли в UNIX 

5.  Процеси в UNIX 

6.  Базові Unix-команди 

7.  Налаштування системи 

8.  Керування користувачами 

9.  Керування сервісами і ПЗ 

10.  Резервне копіювання і відновлення 

11.  Основні принципи організації мережі 

12.  Використання Linux як робочої станції користувача 

13.  Налаштування Linux Desktop 

Змістовий модуль 2 - Адміністрування Linux для організації мережевих 

сервісів 

14.  Адміністрування Linux для організації мережевих сервісів 

15.  Використання shell-сценаріїв для автоматизації рутинних задач 

16.  Налаштування сервісів. Частина 1 

17.  Налаштування сервісів. Частина 2 

18.  Налаштування сервера електронної пошти 

19.  Пакетний фільтр - netfilter 

20.  Організація доступу в Інтернет з використанням VPN 

21.  Організація файлового сервера 
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22.  Налаштування Web-сервера Apache 

23.  Повне встановлення і налаштування інтернет-сервера. 

24.  Логічні та умовні оператори 

25.  Повне налаштування інтернет-сервера 

26.  Використання сервера samba 

 Разом годин: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1 - Основи роботи в Linux 

Тема 1. Знайомство з Linux 

Організація системи. Підключення до системи. Структура команд. 
Документація. 

Література: [2], [4], [8], [12]. 

 

Тема 2. Встановлення операційної системи і її настроювання після 

встановлення 

Планування встановлення. Етапи встановлення. Вибір устаткування. 

Встановлення системи. Розмітка жорсткого диску. Вибір завантажувача 

операційної системи. Вибір локалі встановлення. Інсталяція операційної 

системи Linux. Перший вхід у систему. Вибір та налаштування графічних 

середовищ. 

Література: [2], [4], [6], [10]. 

 

Тема 3. Пристрої, файлові системи Linux, стандарт ієрархії файлової 

системи 

Призначення файлової системи. Ієрархія файлової системи. Типи 

файлів. Імена файлів і каталогів. Створення розділів і файлових системи. 

Підтримка цілісності файлової системи. Контроль монтування файлових 

файлових систем. Керування дисковими квотами. Керування доступом до 

файлу і їх власниками. Створення та зміна жорстких і символьних посилань. 

Література: [2]. 

 

Тема 4. Файли в UNIX 

Робота з текстовими файлами. Види файлів. Робота з архівами. 

Література: [4] 
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Тема 5. Процеси в UNIX 

Призначення процесів і їхні атрибути. Механізми взаємодії процесів. 

Література: [6] 

Тема 6. Базові Unix-команди 

Вивід різноманітної системної інформації. Робота з датою та часовою 

зоною. Моніторинг роботи апаратного та програмного забезпечення. 

Необхідні утиліти системного адміністратора. 

Література: [7], [9], [11] 

 

Тема 7. Налаштування системи 

Фактори, що визначають поводження системи. Етапи завантаження 

системи. Журналювання системи. Лабораторна робота 7. Налаштування 

системи Налаштування і тестування мережі. Діагностика устаткування. 

Керування модулями ядра. Монтування файлових систем. Керування 

процесами. Системи ініціалізації (System V, Upstart, systemd). 

Література: [21] 

 

Тема 8. Керування користувачами  

Система безпеки UNIX. Керування користувачами в системі. 

Керування привілеями в системі. Керування обліковими записами 

користувачів і групами користувачів, відповідними системними файлами. 

Локалізація та інтернаціоналізація. 

Література: [10], [12], [21]. 

 

Тема 9. Керування сервісами і ПЗ, види сервісів 

Встановлення ПЗ з вихідних текстів. Встановлення ПЗ з пакетів (dpkg, 

rpm). Використання менеджерів пакетів і репозиторіїв (apt, yum). 

Конфігурування і запуск сервісів. Реєстрація дій сервісів (syslog, rsyslog). 

Відновлення системи і ПЗ. Компіляція ядра. 

Керування сервісами в системі. Запуск системи і сервісів. Керування 

сервісами і ПЗ 



9 

Література: [12], [14], [23]. 

 

Тема 10. Резервне копіювання і відновлення 

Стратегії резервного копіювання. Керування файловими системами. 

Керування періодичними завданнями. 

Література: [13], [15], [24]. 

 

Тема 11. Основні принципи організації мережі 

Основні принципи Internet протоколів. Базове конфігурування мережі. 

Базове усунення несправностей мережі. Конфігурування DNS-клієнта. 

Необхідні утиліти мережевого адміністратора. Пакет etcnet. Пакет 

NetworkManager. Утиліта iptools. SSH- сервер. 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 12. Використання Linux як робочої станції користувача 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 13. Налаштування Linux Desktop 

Локалізація системи. Встановлення пакету Xorg. Керування віконними 

менеджерами. Доступ до графічної оболонки по мережі. 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Змістовий модуль 2 - Адміністрування Linux для організації мережевих 

сервісів 

Тема 14. Адміністрування Linux для організації мережевих сервісів 

Організація системи. Підключення до системи. Структура команд. 

Документація. 

Література: [2], [4], [8], [12]. 

 

Архітектура XWindow 
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Тема 15. Використання shell-сценаріїв для автоматизації рутинних задач 

Основи програмування на shell. Налаштування та використання 

середовища оболонки (Shell). Налагодження та написання простих сценаріїв. 

Структура та виконання сценаріїв. Змінні сценарію. Позиційні параметри. 

Коди завершення сценарію. Перевірка умов. Логічні та умовні оператори. 

Керуючі конструкції FOR, WHILE, UNTIL, CASE. Використання позиційних 

параметрів: команди shift і getopts. Використання функцій. Налагодження 

сценаріїв. Регулярні вирази. Керування даними SQL. Вивчення прикладів 

типових сценаріїв. 

Література: [2], [4], [6], [10]. 

 

Тема 16. Налаштування сервісів. Частина 1 

Служба точного часу: принцип роботи, налаштування сервера точного 

часу.Мережевий суперсервер: призначення, принцип роботи, фільтр рівня 

програм tcpwrapper.Протокол передачі файлів: команди ftp клієнта, 

налаштування ftp-сервера, забезпечення безпеки ftp-сервера (FTPS/SFTP). 

Захист системи засобами portsentry. Chroot. 

Література: [2]. 

 

Тема 17. Налаштування сервісів. Частина 2 

Доменна система імен: архітектура, налаштування сервера bind, прямі і 

зворотні зони. Налаштування DHCP сервера. Основні параметри виділення 

пулу адрес. Система друку. 

Література: [4] 

 

Тема 18. Налаштування сервера електронної пошти 

Налаштування сервера електронної пошти Налаштування postfix. 

Перевірка на віруси. Фільтрація спаму. 

Література: [6] 

Тема 19. Пакетний фільтр - netfilter 

Пакетний фільтр: можливості, налаштування брандмауера (firewall), 
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трансляції мережних адрес (NAT), прозоре проксі (transparent proxy). 

Література: [7], [9], [11] 

 

Тема 20. Організація доступу в Інтернет з використанням VPN 

Організація доступу в мережу "Internet" з використанням VPN 

Встановлення VPN- сервера Налаштування VPN-сервера Налаштування 

VPN-клієнта. 

Література: [21] 

 

Тема 21. Організація файлового сервера 

Мережеві файлові системи: NFS, SMBFS/CIFS та інші. Використання 

сервера NFS. Встановлення NFS-сервера. Налаштування NFS-сервера. 

Монтування NFS-ресурсів. Використання сервера samba. Встановлення 

samba-сервера. Налаштування samba-сервера. Монтування samba- ресурсів. 

Література: [10], [12], [21]. 

 

Тема 22. Налаштування Web-сервера Apache 

Базове Налаштування сервера. Налаштування віртуального хостингу. 

Література: [12], [14], [23]. 

 

Тема 23. Повне встановлення і налаштування інтернет-сервера 

Встановлення ОС Linux. Встановлення і налаштування наступних 

служб: служба часу, сервера доменних імен, DHCP-сервера, мережевого 

суперсервера, сервера електронної пошти, Web-сервера, VPN-сервера, 

кешуючого проксі-сервера, налаштування NAT. 

Література: [13], [15], [24]. 
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Тема 24. Логічні та умовні оператори 

Керуючі конструкції FOR, WHILE, UNTIL, CASE. Використання 

позиційних параметрів: команди shift і getopts. Використання функцій. 

Налагодження сценаріїв. Регулярні вирази. Керування даними SQL. Вивчення 

прикладів типових сценаріїв. 

Література: [5], [10], [27]. 

 

Тема 25. Повне налаштування інтернет-сервера 

Повне налаштування інтернет-сервера. 

Література: [5], [10], [27]. 

Тема 26. Використання сервера samba 

Встановлення samba-сервера. Налаштування samba-сервера. 

Монтування samba- ресурсів. 

Література: [5], [10], [27]. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Встановлення операційної системи і її настроювання після 

встановлення 

2. Пристрої, файлові системи Linux, стандарт ієрархії файлової системи 

3. Файли в UNIX 

4. Процеси в UNIX 

5. Базові Unix-команди 

6. Налаштування системи 

7. Керування користувачами  

8. Керування сервісами і ПЗ, види сервісів 

9. Резервне копіювання і відновлення 

10. Основні принципи організації мережі 

11. Використання Linux як робочої станції користувача 

12. Налаштування Linux Desktop 

13. Адміністрування Linux для організації мережевих сервісів 

14. Використання shell-сценаріїв для автоматизації рутинних задач 

15. Пакетний фільтр - netfilter 

16. Організація доступу в Інтернет з використанням VPN 

17. Організація файлового сервера 

18. Налаштування Web-сервера Apache 

19. Повне встановлення і налаштування інтернет-сервера 

20. Логічні та умовні оператори 

21. Повне налаштування інтернет-сервера 

22. Використання сервера samba 
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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 „ Мережеве адміністрування Linux”. 

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. Дати визначення корпоративної мережі, описати основні особливості  

корпоративних мереж. 
2. Навести класифікаційні ознаки корпоративних мереж. 
3. Описати узагальнену структуру корпоративної мережі 
4. Перерахувати загальні вимоги до адміністрування корпоративних 

мереж. 
5. Описати структуру управління ефективністю функціонування 

корпоративної мережі. 
6. Навести основні вимоги до елементів управління корпоративної 

мережі. 
7. В чому полягає стратегічне планування корпоративної мережі? 
8. В чому суть багаторівневого представлення корпоративної мережі? 
9. Які існують стратегічні проблеми побудови транспортної системи 

корпоративної мережі? 
10.В чому полягають стратегічні проблеми вибору мережевої 

операційної системи? 
11.Які існують стратегічні проблеми створення корпоративних 

додатків? 
12.Розкрити сутність планування етапів і способів впровадження нових 

технологій в існуючі мережі. 
13.На чому оснований вибір інтеграторів, виробників і постачальників 

програмних і апаратних продуктів, провайдерів послуг 
територіальних мереж? 

14.Привести основні проблеми навчання та набору персоналу. 
15.Дати визначення служби каталогу.  
16.Описати еволюцію служби каталогу від Microsoft. 
17.Активний каталог Active Directory. Характеристики Active Directory. 

Об'єкти Active Directory 
18.Що являє собою схема Active Directory? 
19.Що відноситься до логічної структури Active Directory? 
20.Що включає в себе фізична структура Active Directory? 
21.Описати загальні поняття планування структури корпоративної 

мережі. 
22.Що представляє собою спеціалізований кореневий домен лісу? 
23.Описати існуючі моделі побудови доменної структури. 
24.Однодоменна модель організації корпоративної мережі. 
25.Охарактеризувати модель із декількома доменами в складі одного 

дерева. 
26.Охарактеризувати модель із декількома деревами в складі одного 

лісу. 
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27.Охарактеризувати модель із декількома лісами. 
28.Описати процес визначення доменного імені. 
29.Описати існуючі ролі хазяїнів операцій.  
30.Дати визначення реплікації. Описати існуючі механізми реплікації.  
31.Дати визначення поняття довірчих відносин. Навести характеристики 

довірчих відносин. 
32.Описати існуючі форми довірчих відносин. 
33.Перелічити існуючі об’єкти Active Directory. 
34.Які існують види облікових записів?. 
35.Чим забезпечується безпека облікових записів. Способи редагування 

облікових записів? 
36.Що являє собою профіль користувача? 
37.Описати існуючі види профілів. 
38.Що являють собою групи користувачів? 
39.Описати існуючі види груп. 
40.Охарактеризувати групи в залежності від оласті дії груп. 
41.Які групи існують за замовчуванням? 
42.Описати стратегії використання груп. 
43.Що представляють собою організаційні підрозділи? 
44.Організація пошуку об'єктів Active Directory. 
45.Дати визначення групової політики. 
46.Що таке об'єкти групової політики GPO? Створення об'єктів групової 

політики. 
47.Які існують параметри групової політики? 
48.Навести послідовність введення групової політики в дію. Розкрити 

принципи наслідування параметрів групової політики 
49.Описати механізми зміни послідовності застосування правил 

групової політики. 
50.Що таке фільтрація області дії GPO? Делегування повноважень 

керування об'єктами GPO 
51.Що являє собою результуюча політика (RSoP)? Визначити стратегії 

планування групових політик 
52.В чому полягає механізм організації захисту служби каталогу Active 

Directory? 
53.Дати визначення поняття учасника безпеки. 
54.Що таке дозволи? 
55.Володіння об'єктами. 
56.Описати вплив членства в групах на керування доступом та вплив 

наслідування на керування доступом. 
57.Охарактеризувати процес делегування адміністративних 

повноважень. 
58.Що являє собою мережева автентифікація?.  
59.В чому полягає технологія мережевої автентифікації в Active 
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Directory?  
60.Описати процес автентифікації на базі протоколу Kerberos. 

Конфігурування Kerberos в Windows Server 2003. 
61.Автентифікація, що перетинає границі домена. 
62.Описати процес роботи протоколів автентифікації LAN Manager, 

NTLM і NTLMv2 
63.Яким чином відбувається налаштування безпеки за допомогою 

групових політик. 
64.Описати параметри безпеки. 
65.В чому полягає політика облікових записів та паролей? 
66.Здійснити огляд існуючих областей безпеки, що підлягають 

настроюванню за допомогою групових політик. 
67.Розкрити сутність політики аудита. Які існують рекомендації з 

формування політик аудита? 
68.В чому полягає реалізація політики аудита. Які існують категорії 

подій для проведення аудита? 
69.В чому полягає процес настроювання об'єктів для проведення 

аудита? Які прийоми рекомендується використовувати при 
настроюванні політик аудита? 

70.Що являє собою журнал безпеки? Як здійснюється адміністрування 
журналу безпеки? 

71.Розкрити поняття шаблону безпеки. Керування шаблонами безпеки. 
72.Охарактеризувати визначені шаблони безпеки. 
73.Охарактеризувати сумісний шаблон (Compatws.mf). 
74.Охарактеризувати шаблон Hisecws.inf. Шаблон Hisecdc.inf. 
75.Охарактеризувати шаблони безпеки Securedc.inf і Securews.inf. 
76.Охарактеризувати стандартний шаблон безпеки (Setup security.inf) 
77.Описати сутність аналізу системи безпеки. 
78.В чому полягає оптимізація керування дисковими масивами? 
79.Що таке базові та динамічні диски? 
80.Описати інструменти, за допомогою яких здійснюється настройка 

дисків та томів. 
81.Реалізація RAID. 
82.Що являє собою розподілена файлова система DFS (Distributed File 

System)? 
83.Які існують типи DFS?  
84.Як створюється корінь DFS?  
85.Як здійснюється додавання посилання до кореня DFS? Репліки DFS. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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