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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інформатика та обчислювальна техніка. 
2. Фізика. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Адміністрування в комп’ютерних мережах 
2.Телекомунікаційні та комп’ютерні мережі  
3. Обчислювальні системи 
4. Комп’ютерне моделювання і САПР 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
- основи теорії операційних систем (ОС); 
- методи організації взаємодії програмних і апаратних засобів 
обчислювальних систем; 
- командну мову; 
- методи розподілу та захисту пам'яті; 
- алгоритми функціонування основних модулів ОС; 
 

вміти:  
- розробляти завдання для ОС на командній мові; 
- використовувати засоби програмування ОС; 
-  розрізняти стани процесів у ОС;  
- графічно зобразити процеси із трьома –п’ятьма станами;  
-  розрізняти типи та стратегії планування; 
- зображати схему сегментної організації пам’яті; 
- розрізняти моделі управління пам’яттю; уміти розрізняти логічну та 
фізичну адресацію; 
- зобразити схему віртуальної пам’яті із сегментною та сторінковою 
організацією; 
- розрізняти функції підсистеми вводу-виводу ОС;  
- розрізняти функції ОС з управління файлами; уміти розрізняти призначення 
каталогів у POSIX системах. 
- розрізняти підсистеми ОС, що відповідають за безпеку;  
- розділяти доступ до файлів у POSIX системах; 

 
 
 



3.Зміст робочої програми 
 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи будови операційних 
систем. 

  Тема 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни. Методичні вказівки до 
вивчення, склад і функції ОС, місце ОС у складі програмного забезпечення. 
Еволюція ОС. 

Тема 2 . Концептуальні основи ОС. Концепції процесу, потоку, 
ресурсу. Віртуалізація в ОС. Будова ядра ОС 

Тема 3. Процеси. Управління процесами. Стани процесів. Моделі 
процесів. Створення і завершення процесів. Управління процесами. 
Створення і завершення процесів.  

Тема 4. Планування процесів в ОС. Планування в системах з одним 
процесором. Типи планування процесора. Стратегії та критерії планування. 
Багатопроцесорне планування і планування реального часу. Планування в 
сучасних ОС – Linux, Unix, Windows 

Змістовий модуль 2. Управління пам’яттю в ОС. 
Тема 5. Управління пам’яттю в ОС без використання дискового 

простору. Вимоги до управління пам’яттю. Логічна організація. Фізична 
організація. Організація (сторінкова, сегментована)  та розподіл (фіксований, 
динамічний) пам’яті. Завантаження і зв’язування. Компонування. 

Тема 6. Управління пам’яттю в ОС із використання дискового 
простору. Віртуальна пам’ять. Апаратне забезпечення і керуючі структури. 
Сторінкова організація. Сегментація. Комбінація сегментації і сторінкової 
організації. Захист і спільне використання. Стратегії вибірки, розміщення, 
заміщення та очищення. Управління пам'яттю в Unix,  Linux та Windows. 

Змістовний модуль 3. Файлова підсистема ОС. 
Тема 7. Управління вводом-виводом і файлова система. Управління 

вводом-виводом і дискове планування. Логічна структура функцій вводу-
виводу. Буферизація операцій вводу-виводу. Дискове планування LIFO, 
SSTF, SCAN, C-SCAN, N-step-SCAN, FSCAN, RAID. Організація вводу-
виводу у Unix, Windows. Управління файлами. Архітектура файлової 
системи. Управління файлами в Unix, Linux, Windows. 
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