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1. Загальна інформація
Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання – українська

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на четвертому
курсі у сьомому семестрі та для студентів заочної форми навчання на четвертому курсі у
восьмому семестрі.

Кількість кредитів - 3,  годин - 90
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні

денна 44 22 22
заочна 10 6 4

Самостійна робота, годин Денна - 46 Заочна - 80

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни
Предметом  вивчення навчальної дисципліни є принципи роботи .та методи вирішення

типових інженерних завдань в  Unix подібних операційних системах.
Міждисциплінарні  зв’язки:  Вивчення  дисципліни  :  «Операційна  система  UNIX»,

ґрунтується  на  знаннях  та  вміннях,  які  студенти  отримали  під  час  вивчення  попередніх
дисциплін:  “Системне  програмування”,  “Системне  програмне  забезпечення”  і  послідовних
«Розподілені системи збереження інформації», «Дослідження систем розподілу інформації» та
інших, зокрема забезпечує курсове та дипломне проектування.

3. Мета навчальної дисципліни
Мета дисципліни : “Операційна система UNIX” - надання студентам  знання та розуміння

про архітектуру та принципи функціонування  Unix - подібних   операційних систем.
Завдання  курсу:  опанування  студентами  теоретичних  основ  управління  аналізу  даних;

набуття  студентами  принципам функціонування   Unix  -  подібних    операційних  систем які
необхідні для ефективного використання засобів та методів управління комп'ютерними системи
у своїй майбутній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 архітектуру операційної системи;

https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1
https://www.ced.onaft.edu.ua/about


 теоретичні  основи  роботи  та  управління  файловою  системою,  пам’яттю,
процесами, підсистемою вводу\виводу, мережевою підсистемою;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
 працювати з системою у консольному  режимі;
 встановлювати права  на об'єкти файлової системи;
 шукати  об'єкти файлової системи, працювати з архівними файлами;
 управляти процесами;
 писати скріпти командного інтерпретатору;
 отримувати  та  встановлювати  мережеві  настройки,  користуватись  мережевими

комп'ютерами за допомогою протоколу ssh.

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та вимоги
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси

7. Політика навчальної дисципліни
Політика  всіх  навчальних  дисциплін  в  ОНАХТ  є  уніфікованою  та  визначена  з

урахуванням  законодавства  України,  вимог  ISO  9001:2015,  «Положення  про  академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».

Викладач ________________ О. І. Сіренко
підпис

Завідувач кафедри ________________ С.В. Артеменко
підпис
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