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Опис кредитного модуля (дисципліни) 

НП – 03 Операційні системи 
(код та назва кредитного модуля, дисципліни) 

Статус кредитного модуля   обов’язковий     
 (обов’язковий або за вільним вибором студентів) 

Лектор Левченко Лариса Олексіївна, доцент      
(прізвище, ім’я та по батькові, посада) 

Інститут/факультет теплоенергетичний факультет     
(назва) 

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем _______ 
(назва) 

І. Загальні відомості 

Навчальна дисципліна „Операційні системи” відноситься до циклу 

„Професійної та практичної підготовки” вибіркової частини програми 

(дисципліни за вибором вищого навчального закладу). 

До складу дисципліни входять два кредитних модуля: НП – 03 

„Операційні системи” – 3 кредити ECTS та ЗП – 10 „Операційні системи - 

UNIX”  - 4 кредити ECTS.  

Матеріал курсу базується на знаннях, які отримали студенти під час 

вивчення наступних дисциплін: „Основи програмування й алгоритмічні 

мови”, „Архітектура комп’ютерів та комп’ютерна схемотехніка”, „Вступ до 

програмування та інформатики”.  
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

В системи підготовки фахівця дисципліна „Операційні системи” займає 

особливе місце, оскільки вона формує найважливіші теоретичні відомості 

щодо архітектури операційних систем; дає основні знання з організації та 

механізмів реалізації складових операційних систем, а також надає 

можливість набути практичних навичок з встановлення операційної системи 

та настроювання окремих компонентів сучасних операційних систем. 

Викладений матеріал може бути використаний при вивченні дисциплін 

«Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем», 

«Технологія програмування та створення програмних продуктів», «Методи 

та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», які подаються в 

наступних семестрах. 

Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення щодо 

сучасних операційних систем, середовищ, оболонок, отримання теоретичних 

знань щодо принципів побудови та архітектури сучасних операційних 

систем, які забезпечують організацію обчислювальних процесів для систем 

різного призначення, а також вивчення студентами операційних систем на 

прикладі MS DOS, MS Windows, опанування функцій Win32 API та 

принципів розробки програм в середовищі.  

У цьому модулі розглядаються такі основні теми: архітектура 

операційних систем, управління оперативною пам’яттю, управління 

задачами, управління процесами, потоками та їх планування, файлові 

системи. Також розглядаються основні характеристики та елементи типових 

сучасних операційних систем, сучасні технології програмування з 

використанням системних засобів.  

У результаті  вивчення  дисципліни  студенти повинні:  

- знати: принципи побудови операційної системи, структуру, складові 

та їх функції, еволюцію операційних систем (у тому числі і мережевих), 

розподілених операційних систем, концепцію мультипрограмування, 

механізми управління оперативною пам’яттю, управління задачами, 
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управління процесами, потоками та їх планування, структуру та особливості 

організації файлових систем, управління підсистемою введення-виведення та 

роботу із зовнішніми пристроями, особливості сучасних операційних систем, 

операційні оболонки, обслуговуючі сервісні програми;; 

- уміти: використовувати засоби операційних систем та середовищ для 

забезпечення роботи обчислювальної техніки; проектувати та налагоджувати 

програмні системи низькорівневими засобами для виконання у середовищі 

Windows з використанням API-функцій; проводити роботи з настроювання 

властивостей окремих складових типових ОС системними утилітами. 

 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Основи теорії операційних систем 

Тема 1.1 Призначення, функції та архітектура операційних систем. 

Основні визначення та поняття. 

Основні визначення та поняття. Архітектура операційних систем. 

Операційна система MS DOS. Робота з дисками, каталогами, файлами. 

Операційна система Windows XP. Основні характеристики ОС Linux.  

Тема 1.2 Основні команди низькорівневого програмування (мова 

Асемблер). 

Регістри процесора. Базові засоби розробки системних програм. Типи 

даних та засоби адресації до них. Команди та макрозасоби Асемблер. 

Розділ 2. Властивості та механізми реалізації типових складових 

сучасних операційних систем 

Тема 2.1 Підсистема управління введення / виведення.  

Програмування з використанням системних засобів. Виведення 

інформації на екран. Програмування з використанням системних засобів. 

Введення даних з клавіатури.  

Тема 2.2.Основи програмування у Windows 

Основи програмування у Windows. Створення типового додатка в 

WINDOWS. 
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Тема 2.3 Мережеві операційні системи та системи реального часу 

Багатокористувацькі багатопрограмні ОС. Мережеві операційні 

системи та системи реального часу. 

 

Приблизний перелік лабораторних робіт 

 

1. Лаб. робота № 1 Командна оболонка Windows XP. Робота з 

каталогами та файлами. 

2. Лаб. робота № 2 Технологія роботи з системними засобами при 

створенні програм. 

3. Лаб. робота № 3 Внутрішнє представлення цілочисельних даних в 

IBM PC 

4. Лаб. робота № 4 Арифметичні команди. Обчислення цілочисельних 

арифметичних виразів з використанням команд MUL, IMUL, DIV, 

IDIV, ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC, NEG, CBW, CWD 

5. Лаб. робота № 5 . Організація умовних переходів.  

6. Лаб. робота № 6  Макрозасоби та процедури мови Асемблер. 

7. Лаб. робота № 7 Програмування з використанням системних 

засобів. Виведення інформації на екран.  

8. Лаб. робота № 8 Програмування з використанням системних 

засобів. Введення інформації з клавіатури.  

9. Лаб. робота № 9 Створення Windows- застосувань засобами мови 

Аssemler.  

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Студентам пропонується прослухати лекційний матеріал. З метою 

опанування та набуття навичок робіт з компонентами системного 

програмного забезпечення для створення комплексів програм на базі 

мішаного та об’єктного програмування, з системними утилітами щодо 
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настроювання властивостей операційних систем студенти повинні виконати 

комплекс лабораторних робіт на комп’ютерному практикумі. 

Для виконання поточних завдань та завдань з самостійної роботи 

студенти забезпечуються методичними друкованими матеріали, 

презентаційними матеріалами базових лекцій на CD, електронним варіантом 

опорного конспекту лекцій, електронною версією методичних вказівок та 

завдань для виконання робіт з комп’ютерного практикуму, електронними 

версіями наявних підручників та технічної літератури підручників, списком 

літератури.  

 
Основна література 

 
1. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К: Видавнича група BHV, 2005. – 

576с. 

2. Харт, Джонсон, М. Системное программирование в среде Windows. 

Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с. 

3. Пирогов В.Ю. ASSEMBLER для Windows – СПб.:БХВ-Петербург, 2003. 

4. Щупак Ю.А. Win 32. Эффективная разработка приложений. – СПб.: 

Питер, 2007. – 572 с. 

5. Джонс. Э., Оланд Дж. Программирование  в сетях Microsoft Windows. - 

СПб.: Питер, 2001. – 608 с. 

6. Солдатов В.П.. Программирование драйверов Windows.  – М.:Бином, 

2004. – 480 с. 

7. Программирование драйверов и систем безопасности / Сорокина С.И., 

Тихонов А.Ю., Щербаков А.Ю. – СПб.: БХВ – Петербург, М.: Издатель 

Молгачева С.В., 2003. – 256 с. 

8. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы.  – СПб.: 

Питер, 2002. – 544 с. 

9. Бэкон Дж, Харис Т. Операционные системы. – К.: Издат. группа BHV; 

СПб.: Питер, 2004.- 800с. 

10. Вахалия Ю. UNIX изнутри. - СПб.: Питер, 2003. – 844. 
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11. Гладкий А.А. Реестр Windows XP. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2005. 

12. Технічна література на локальному навчальному сайті кафедри. 

 

VI. Мова 

Мова викладання дисципліни – українська (російська - за бажанням 

студентів академічної групи). 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Раз на тиждень проводиться індивідуальні консультації. Індивідуальні 

заняття зі студентами проводяться як консультативні уроки з виконання 

типових завдань та прийомів роботи з налагодження програм засобами 

низькорівневого програмування. Курсової роботи та реферату програмою 

не передбачено. 

VIII. Методика оцінювання 

Оцінювання знань студентів за рейтинговою системою складається з 

суми показників зі кожної теми кожного розділу за такими покажчиками: 

робота студента з лекційними матеріалами, активність при виконанні 

індивідуальних завдань на комп’ютерному практикумі, оригінальність 

реалізації та інші. Максимальні значення рейтингу студента за темами 

розділів  модуля наведені у таблиці. 

Лаб. робота № 1 Командна оболонка Windows XP. Робота з каталогами 
та файлами 

4 

Лаб. робота № 2 Технологія роботи з системними засобами при 
створенні програм. 

5 

Лаб. робота № 3 Внутрішнє представлення цілочисельних даних в IBM 
PC 

2 

Лаб. робота № 4 Арифметичні команди. Обчислення цілочисельних 
арифметичних виразів з використанням команд MUL, IMUL, DIV, IDIV, 
ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC, NEG, CBW, CWD 

4 

Лаб. робота № 5 . Організація умовних переходів.  4 

Лаб. робота № 6  Макрозасоби та процедури мови Асемблер.  5 

Лаб. робота № 7 Програмування з використанням системних засобів. 8 
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Виведення інформації на екран.  
Лаб. робота № 8 Програмування з використанням системних засобів. 
Введення інформації з клавіатури.  

8 

Лаб. робота № 9 Створення Windows- застосувань засобами мови 
Аssemler.  

10 

Всього 50 

Модульний контроль 20 

Іспит 30 

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

здійснюється відповідно до встановленого порядку виконання навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 


