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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-

професійної програми “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика” 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи аналізу та принципи 

розробки операційних систем, використання операційних систем реального часу в 

системах управління технологічними процесами. 

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючими дисциплінами є «Комп’ютерні 

технології та програмування», «Мережеві технології в керуванні об’єктами 

автоматизації». Забезпечує засвоєння курсів: «Системна інтеграція засобів 

автоматизації», «Технології ідентифікації програмування та керування» та 

«Проектування автоматизованих систем керування». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Основні поняття операційних систем та структури. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Операційні системи реального 

часу» є надання студентам знань з основ побудови операційних систем, їхньої 

архітектури та  вимоги до них, а також практичних навичок з їх реалізації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Операційні системи 

реального часу» є набуття студентам знань з проектування та розробки 

операційних систем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– основи побудови операційних систем, їхньої архітектури, вимоги до них, 

історію їх розвитку і сучасні підходи до їх реалізації; 

– базовий склад компонентів операційної системи, основні функції ядра і 

системного програмного забезпечення; 

– особливості операційних систем реального часу та принципи їх роботи; 

– способи і засоби розв’язання проблем синхронізації і взаємних блокувань 

у багатозадачних і багатопотокових операційних системах; 
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– специфіку алгоритмічних мов, що використовуються для написання 

прикладних програм реального часу; 

– проблеми реалізації мережних функцій операційних систем і способи 

організації віддаленого виклику процедур і розподілених файлових 

систем; 

– принципи програмування на рівні портів вводу/виводу; 

вміти : 

– виконувати базові настроювання операційних систем і вирішувати задачі 

їх адміністрування; 

– використовуючи системні засоби розробляти сценарії для автоматизації 

задач адміністрування; 

– формулювати вимоги до операційної системи для вирішення певних 

прикладних завдань. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/4,5 кредити ECTS 

для денної та заочної форм навчання. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Операційні системи, середовища та оболонки. 

Тема 2. Архітектура операційних систем. Реалізація архітектури ОС. 

Тема 3. Типи ОС. 

Тема 4. Структура ядра. 

Тема 5. Процеси та потоки. 

Тема 6. Кооперація процесів. 

Тема 7. Системи реального часу. 

Тема 8. Мережеві функції. 

Тема 9. Керування введенням-виведенням. 

3. Рекомендована література 

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

576 с. 
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2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: 

Питер, 2010. – 1120 с. 

3. Руссинович М., Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows.  

6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 800 с. 

4. Бжон Дж., Харрис Т. Операционные системы. – К.: ИГ ВНУ; СПБ.: 

Питер, 2004. – 800 с. 

5. Робачевский А. Операционная система Unix. – СПб.: БХВ-Петербург, 

1999. – 528 с. 

6. Вахалия Ю. Unix изнутри. – СПб.: Питер, 2003. – 844 с. 

7. Алексеев Д., Видревич Е., Волков А. Практика работы с QNX. – М.: 

КомБук, 2004. – 423 с. 

8. Зыль С. Операционная система реального времени QNX. От теории к 

практике. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 192 с. 

9. Моли Б. Unix/Linux. Теория и практика программирования. – М., 2004. – 

576 с. 

10. АлексеевД., Видревич Е., Волков А. и др. Практика работы с QNX. – М.: 

КомБук, 2004. – 432 с. 

11. Сорокина С.И., Тихонов А.Ю., Щербаков А.Ю. Программирование 

драйверов и систем безопасности. – СПб.: БХВ-Петербург; М., 2002. – 256 с. 

12. Стивенс У. Р. Протоколы ТСР/ІР. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 672 с. 

13. Столлингс В. Современные компьютерные сети. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2003. – 784 с. 

14. Уолтон Ш. Создание сетевых приложений в среде Linux: Руководство 

разработчика. – М.: Вильямс, 2001. – 464 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, конспект, опитування, реферати, тестові завдання, 

самостійна робота, модульний контроль, іспит. 




