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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів*  –  

Галузь знань 

_12 «Інформаційні 

технології» За вибором 

 Напрям підготовки  

_______________ 

(шифр і назва) 

Модулів – __1______ 
                  (кількість семестрів) Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

123 «Комп’ютерна 

інженерія» 

 

Рік підготовки: 

(курс) 

Змістових модулів –2  4-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 210 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 70 

самостійної роботи 

студента – 210 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр з комп’ютерної 

інженерії 

 34 год.  - 

Практичні, семінарські 

 -  - 

Лабораторні 

36 год.  - 

Самостійна робота 

140 год. - 

 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  70/140=0,5 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів =210/30=7 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета набуття студентами загальних практичних та теоретичних навичок в 

напрямку системного програмування для UNIX подібних ОС на прикладі 

сворення програмних модулів у середовищі ОС Linux. 

У результаті вивчення студентами дисципліни «Програмування для ОС 

UNIX» вони отримають  

− Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки 

складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення), уміння їх 

застосовувати на всіх етапах життєвого циклу розробки(ФК) 

будуть здатні 

− використовувати інформаційні та комунікаційні технології(ЗК) 

зможуть 

− Розробляти алгоритми функціонування автоматів з пам'яттю, робити 

їх формалізований опис із застосуванням різних мов(ПРН). 

− Володіти методами і засобами програмного забезпечення для 

паралельних і розподілених комп’ютерних системах. Здійснювати  побудову 

паралельного алгоритму і виконувати його аналіз. Виконувати  моделювання 

паралельних обчислень(ПРН) 

  Завдання: 

− набуття студентами основних знань у створенні програмних кодів 

засобами мови С з погляду системного програмування для UNIX подібних ОС; 

− набуття студентами основних практичних навиків у розробці 

програмних кодів для роботи з файлами та каталогами на рівні звернення до ядра 

ОС за допомогою системних викликів 

− ознайомлення студентів з основними засобами міжпроцесної 

комунікації  двох стандартів POSIX та SYSTEM V; 

− ознайомити студентів з поняттями процес та потік; 

− набуття студентами основних практичних навиків створення 

програмних кодів, щодо створення міжпроцесної взаємодії між процесами, що 

пов’язані та непов’язані родинними зв’язками, та потоками 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

− мову програмування С, як основий інструмент системного 

програмування для UNIX подібних операційних систем; 

− структуру ядра UNIX подібних ОС на прикладі ОС Linuх; 

− системні виклики ядра ОС Linuх для роботи з регулярними файлами; 

− методи та засоби розробки багатозадачного та багатопоточного 

программного забезпечення для операційної системи Linuх; 

− засоби міжзадачної та міжпоточної комунікації: неіменовані та 

іменовані канали, семафори, черги повідомлень, розділена пам’ять, взаємні 

виключення, умовні змінні та м’ютекси. 

уміти: 



− користуватись сучасними UNIX подібними операційними системами 

сімейства Linux на рівні системних викликів та команд; 

− формулювати вимоги до операційної системи для вирішення певних 

прикладних завдань; 

− створювати багатозадачне та багатопоточне программного забезпечення 

для операційної системи Linuх; 

− використовувати для організації міжпроцесної взаємодії підходи   

POSIX та System V. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Системне програмування в термінах Unix- подібних ОС. 

Файл – основна концепція Unix- подібних ОС  

Тема 1. Unix-подібні операційні системи, структура ядра Unix- подібних 

операційних систем на прикладі ОС Linux. Основні команди ОС Linux. Системне 

програмування з погляду Unix- подібних ОС. 

Тема 2. Файл як основна складова Unix- подібних ОС. Файлова система. 

Типи файлів. Права доступу( три категорії користувачів, поняття моди файлу). 

Основні операції роботи з файлами (r w e). Використання утиліт сімейства make 

для створення багатомодульного проекту засобами мово С. 

Тема 3. Регулярні файли: віртуальна пам’ять, системні виклики для 

виконання зчитування та запису з/в файл, розріджений доступ до файлу, векторне 

зчитування/запис у файл. Чорні дірки у файлах, причина їх появи 

Тема 4. Директорії або каталоги: особливості зчитування та аналізу вмісту 

каталогу, функції сімейства stat. 

 

Змістовий модуль 2. Поняття процесу, потоку. Міжпроцесна взаємодія 

(стандарти POSIX та System V). 

Тема 5. Створення процесів як основний інструмент багатозадачность Unix-

подібних ОС. Функції сімейства exec, особливості їх використання. Очікування 

закінчення виконання процесів за допомогою функцій сімейства wait або функції 

waitpid. Приорітет процесів.  

Тема 6. Основні засоби міжпроцесної взаємодії  стандарт POSIX: неіменовані 

канали, іменовані канали, створення черг повідомлень, пам’ять, що спільно 

використовується. 

Тема 7. Основні засоби міжпроцесної взаємодії стандарт System V. 

Відмінність у створенні процесів у порівнянні зі стандартом Posix. 

 

Змістовий модуль 3. Основні засоби IPC взаємодії 

Тема 8. Потік як один з засобів розпаралелювання процесів, що виконуються 

в межах одного родинного процесу.  

Тема 9. Засоби синхронізації багатозадачних та багатопоточних прикладних 

программ: семафори, мютекси та умовні змінні. 

Тема 10. Виконання задач за роскладом. 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го  

у тому числі 

л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 

Змістовий модуль 1. Системне програмування в термінах Unix- подібних ОС. 

Файл – основна концепція Unix- подібних ОС   

Тема 1. Unix-подібні операційні системи, 

структура ядра Unix- подібних операційних 

систем на прикладі ОС Linux. Основні команди 

ОС Linux*. Системне програмування з погляду 

Unix- подібних ОС. Використання утиліт 

сімейства make для створення багатомодульного 

проекту засобами мово С 

16 4 - 2 10 

Тема 2. Файл як основна складова Unix- подібних 

ОС. Файлова система. Типи файлів. Права 

доступу( три категорії користувачів, поняття 

моди файлу). Основні операції роботи з файлами 

(r w e).  

18 4 - 4 10 

Тема 3. Регулярні файли: віртуальна пам’ять, 

системні виклики для виконання зчитування та 

запису з/в файл, розріджений доступ до файлу, 

векторне зчитування/запис у файл. Чорні дірки у 

файлах, причина їх появи 

22 4 - 4 14 

Тема 4. Директорії або каталоги: особливості 

зчитування та аналізу вмісту каталогу, функції 

сімейства stat. 

20 2 - 4 14 

Змістовий модуль 2. Поняття процесу, потоку. IPC взаємодія (стандарти 

POSIX та System V). 

Тема 5. Створення процесів як основний 

інструмент багатозадачность Unix-подібних ОС. 

Функції сімейства exec, особливості їх 

використання. Очікування закінчення виконання 

процесів за допомогою функцій сімейства wait 

або функції waitpid. Приорітет процесів. 

22 4 - 4 14 

Тема 6. Основні засоби міжпроцесної взаємодії  

стандарт POSIX: неіменовані канали, іменовані 

канали, створення черг повідомлень, пам’ять, що 

спільно використовується. 

22 4 - 4 14 



 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го  

у тому числі 

л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 

Тема 7. Основні засоби міжпроцесної взаємодії 

стандарт System V. Відмінність у створенні 

процесів у порівнянні зі стандартом Posix. 

22 4 - 4 14 

Змістовий модуль 3. Основні засоби IPC взаємодії: семафори, черги 

повідомлень, сигнали 

Тема 8. Потік як один з засобів розпаралелювання 

процесів, що виконуються в межах одного 

родинного процесу 

20 2 - 4 14 

Тема 9. Засоби синхронізації багатозадачних та 

багатопоточних прикладних программ: семафори, 

мютекси та умовні змінні 

22 4 - 6 14 

Тема 10. Виконання задач за роскладом 16 2 - - 14 

Семестровий контроль(іспит) 10 - - - 10 

Усього годин  210 34 - 36 140 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

дфн 

1 Редагування і компіляція вихідного коду у середовищі OS 

Linux. Створення багатомодульних проектів. Утіліта make. 

4 

2 Робота з регулярними текстовими файлами за допомогою 

функцій вводу виводу ядра OS UNIX 

4 

3 Файлова система ОС Linux 4 

4 Виконання тестової роботи за змістовий модуль 1 2 

5 Багатозадачне програмування в Linux(стандарти Posix, 

System V) 

4 

6 Міжпроцесні комунікації в ОС Linux: іменовані та неіменовані 

канали 
4 

7 Міжпроцесні комунікації в ОС Linux: черги повідомлень 4 

8 Виконання тестової роботи за змістовий модуль 3 2 

8 Багатопоточне програмування в Linux  2 

9 Засоби міжпроцесної комунікації: спільне використання 

пам’яті декількома процесами(стандарти Posix, System V) 

4 

10 Виконання тестової роботи за змістовий модуль 3 2 

 Усього  36 



 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

дфн 

1 Мова С як основний інструмент створення програм в 

термінах системного програмування . Основні синтаксичні 

конструкції мови С. 

20 

2 Встановлення ОС Linux у якості другої ОС. Вибір 

середовища створення програмних кодів для ОС. Основні 

команди ОС Linux.  

10 

3 Створення програмного коду Makefile для використання 

утіліти make 

4 

4 Основні засоби відлагодження програмних кодівю 

Використання компіляторів gcc та gcc++ для створення 

багатомодульних проектів. 

10 

5 Чорні діри у регулярних файлах. Причина їх появи. 

Використання чорних дір.  

4 

6 Огляд системних іменованих констант, що констатують 

причину передчасного припинення роботи програмного 

коду або неможливості доступу до ресурсів, що необхідно 

використати у програмному коді. 

10 

7 Огляд задачі читачі та письменники з погляду налаштування 

синхронного коду , що використовує міжпроцессну 

взаємодію  

14 

8 Черги повідомлень стандартів Posix та System V. 

Мультиплексування повідомлень між декількома клієнтами 

та сервером 

10 

9 Виконання задач за роскладом 12 

 Усього забезпечення аудиторних занять* 36 

 Забезпечення семестрового контролю 10 

 Усього  140 

 
9. Методи навчання 

У викладанні дисципліни використовуються загальноприйняті методи 

навчання: словесний, наочній, практичний. 

Організація навчання здійснюється за кредитно-модульною системою з 

елементами тестування та рейтинговим оцінюванням знань студентів у 

відповідності з «Положення про оцінювання знань студентів у кредитно-

модульній системі організації навчального процесу», розробленим 

Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського у 

відповідності з Концепцією впровадження в Україні Болонського процесу. 



 

10. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі 

результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань – 

іспиту (диференційованого заліку).  

Поточний контроль здійснюється з метою визначення рівня засвоєння 

студентом навчальної інформації з окремих змістових модулів навчальної 

дисципліни і проводиться систематично під час лабораторних  занять у вигляді 

виконання тестових завдань відкритого типу. Кожний тест складається з 4–х 

завдань. Перші два питання містять 4 ймовірні відповіді серед яких тільки одна 

вірна. Третє питання містить фрагмент програмного коду з синтаксичними та 

логічними помилками, які потрібно знайти та виправити. Успішним вважається 

таке виконання третього завдання, що дозволить виправити не менш ніж 80% 

існуючих помилок. Четверте завдання пов’язане зі створенням програмного коду 

або його фрагменту. За вірно виконані завдання тесту можна отримати 2 бали. 

Тестове завдання потребує на виконання 10-15 хв. 

Дисципліна «Програмування для ОС UNIX» складається з 3 змістових 

модулі. Після огляду усіх тем окремого змістового модулю виконується модульна 

робота, яка містить 3 блоки завдань. Перший блок містить 10 тестових завдань, 

кожне з яких має 4 ймовірні відповіді з лише однією вірною. Другий блок містить 

два фрагменти коду з помилками, які слід виправити. Третій блок складається з 

практичних завдань, що потребують написання фрагментів програмного коду. 

Виконання модульної роботи розраховано на 30-40 хв. За вірно виконані усі 

обов’язкові завдання роботи можна отримати 6 балів. 

На протязі семестру вивчення з дисципліни потрібно виконати 

індивідуальні завдання 8 лабораторних робіт. За виконання, оформлення звіту та 

захист лабораторної роботи  студент може отримати 4 бали (2 бали - вірне 

виконання, 1 бал – оформлення, 1 бал  - захист). 

Модульний контроль знань – це вид контролю рівня засвоєння студентами 

теоретичного і практичного матеріалу після завершення вивчення певної 

змістовно і логічно завершеної частини (одного, декількох розділів) навчальної 

програми, що являє собою один змістовий модуль.  

Підсумкова модульна робота (залік, іспит) охоплює усі теми відповідного 

семестру (модулю). Послідовність блоків така ж як у модульній роботі за 

змістовий модуль. Це дозволяє готувати студентів до написання підсумкової 

роботи на протязі усього семестру. 

 



11. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Приклад для екзамену 

Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль 

№ 2 

 Підсумкови

й тест 

(екзамен) 

Су

ма 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 

лаб.роб.,  - 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 32 

Поточн. 

контр.: 

тести 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 20 

виконання 

тестової 

роботи за 

змістовим 

модулем 

  6    6   6  18 

Усього           20 100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



 

12. Методичне забезпечення 
1. Окремі лекції з дисципліни у вигляді презентацій. 

2. Методичні вказівки, щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Програмування для ОС UNIX» для студентів спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія». (частина 1,2,3) 

3.  Тестові завдання для поточного та  модульного контролю. 

13. Рекомендована література 
Базова 

1. Арнольд Роббинс. Linux: программирование в примерах. Пер с англ. – 

М.; КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 656 с. 

2. Лав Р. Системное программирование. – СПб.; Питер, 2008. – 416 с; ил. 

3. Иванов И.Н. Программирование в Linux. Самоучитель  – Спб.: БХВ - 

Питербург, 2007. – 416 с. 

4. Brian Ward How Linux Works: What Every Superuser Should Know, 2004  

5. Michael Kerrisk The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX 

System Programming Handbook, 2010 

6. W. Richard Stevens, Stephen A. Rago Advanced Programming in the 

UNIX Environment, 3rd Edition, 2013 

7. Stephen Kochan  Shell Programming in Unix, Linux and OS X: The Fourth 

Edition of Unix Shell Programming, 2017 

8. Alex Guerrieri  Hands-On System Programming with Go: Build modern 

and concurrent applications for Unix and Linux systems using Golang, 2019 

9. Robert Love Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel 

and C Library, 2013 

10. Михаэль Кофлер – Linux. Установка, настройка, администрирование, 

2014 

11. Колисниченко Денис Николаевич Командная строка Linux и 

автоматизация рутинных задач, 2014 

 

Допоміжна 

1. Прата С. Язык программирования C. Лекции и упражнения, 5-е 

издание. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2013. —  960  с. : ил. 

2. Крис Паппас и Уильям Мюррей Руководство программиста по 

Си/Си++. В 2-х кн. – М.: СК Пресс, 1997. Кн.1 – 520с., ил. 

3. Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 1184 с. 

4. Страуструп Б. Язык программирования C++ для профессионалов (2-е 

изд.). – М.: НОУ "Интуит", 2016. – 670 с. 

5. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого 

уровня. — СПб.: Питер, 2003. —461 с: ил. 

6. Савич У.  C++ во всей полноте. — СПб.: Питер, 2005. — 784 с. 



7. Лафоре Р.  Объектно-ориентированное  программирование в C++. 4-е 

издание. — СПб.: Питер, 2004. — 928 с. 

8. Лаптев  В.В.  С++  Объектно-ориентированное  программирование. – 

СПб.: Питер, 2008. 

9. Культин Н. Б. C/C++ в задачах и примерах. − СПб.: Питер, 2005. − 288 

с: ил. 

10. Хэнкок Л., Кригер М. Введение  в программирование на языке Си. – 

М.: Радио и связь, 1986. – 192 с. 

11. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. Задачи 

по языку Си. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 279 с. 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Dzone - одне з найбільших спільнот розробників і авторів статей з різних напрямків. − 

https://dzone.com/  

2. Habrahabr − найбільший в Європі ресурс для IT-фахівців. Розділ  публікації технічних 

статей, пов'язаних з розробкою ПЗ. − https://habr.com/en/flows/develop/   

http://habrahabr.ru/
https://habr.com/en/flows/develop/

