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Робоча програма навчальної дисципліни “Операційні системи” складена відповідно до 

вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та 

відповідає освітньо-професійним  програмам: 

- «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 

(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 
12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри математичного 

моделювання (Протокол № 8 від «31» січня 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 1 від 

«3» лютого 2017 року). 

- «Системний аналіз», 124 – Системний аналіз, 12 – Інформаційні технології,                                                                             

(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 
погодженої на засіданні кафедри _______________________________________________ 

(Протокол № __ від «__» _________ 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № __ від 

«__» _________ 2017 року) та затвердженої Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № __ від «__» _________ 2017 року). 
- «Інформатика та математика», 014 – Середня освіта (інформатика), 01 – Освіта/                                                                             

(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 
Педагогіка, погодженої на засіданні кафедри ____________________________________ 

(Протокол № __ від «__» _________ 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № __ від 

«__» _________ 2017 року). 
 
 
Розробники:   Дорош А.Б., асистент кафедри математичного моделювання, канд. фіз.-

мат. наук, асистент______________________________________ 
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри математичного моделювання 

 

Протокол № _1_ від   “_29_”__серпня__2019 року  

 

 

 

Схвалено методичною радою   факультету математики та інформатики 

 

Протокол № _1_ від   “_29_”__серпня__2019 року  

 

Голова методичної ради  

факультету математики та інформатики      ________    __Мартинюк О.В.__ 
                                                                         (підпис)              (прізвище та ініціали)          
 

Перезатверджено а засіданні кафедри математичного моделювання  

Протокол № 1 від   “ 25 ”  серпня  2020 року 

 

 Кафедра математичного 

моделювання ЧНУ, 2019 рік             
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1. Мета навчальної дисципліни: оволодіти основними принципами роботи 

з різними дистрибутивами операційної системи Linux, основами налаштування 

необхідного програмного забезпечення на них. 

 

2. Результати навчання:  

знати:  

 різні дистрибутиви ОС Linux; 

 основні консольні команди для роботи з ними; 

 способи встановлення пакетів; 

 особливості налаштування веб-сервера; 

 принципи віддаленої роботи з сервером Linux; 

вміти:  

 встановлювати й налаштовувати різні дистрибутиви ОС Linux; 

 встановлювати ОС Linux паралельно з ОС Windows; 

 встановлювати пакети програм; 

 користуватися основними консольними командами; 

 створювати, редагувати й видаляти файли та директорії; 

 розгортати веб-сервер та веб-додатки на ньому; 

 керувати Linux-сервером через SSH. 

   

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 

Форма 
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Денна 3 5 4 120 15 – – 30 75 – екзамен 

            

3.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Дистрибутиви Linux із графічним інтерфейсом 

Тема 1. 
Встановлення 

дистрибутиву 

Ubuntu 

15 2  3  10       

Тема 2.  
Встановлення 

іншого 

24 2  7  15       
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дистрибутиву 

Linux паралельно з 

Ubuntu 

Тема 3. 
Встановлення веб-

сервера Apache на 

операційній 

системі Linux 

21 4  5  12       

Разом за ЗМ1 60 8  15  37       

Змістовий модуль 2 Дистрибутиви Linux лише з консольним 

інтерфейсом 

Тема 1.  
Основні консольні 

команди Linux 

16 3  3  10       

Тема 2. 
Робота з 

віддаленим 

сервером на Linux 

через SSH 

14 2  2  10       

Тема 3.  
Розгортання веб-

сайту на 

віддаленому сервері 

30 2  10  18       

Разом за ЗМ2 60 7  15  38       

Усього годин  120 15  30  75       

 

3.3. Теми семінарських занять 

* не передбачено 

 

3.4. Теми практичних занять 
* не передбачено 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Встановлення дистрибутиву Ubuntu  

2 Встановлення іншого дистрибутиву Linux паралельно з Ubuntu 

3 Встановлення веб-сервера Apache на операційній системі Linux 

4 Робота з віддаленим сервером на Linux через SSH 

5 Розгортання веб-сайту на віддаленому сервері 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 
* не передбачено 
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3.7. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

1 Встановлення Ubuntu Server 

2 Основні консольні команди Linux 

3 Розгортання веб-сайту на віддаленому сервері 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

   

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 
Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 
C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 
E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

5. Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  лабораторні роботи; 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  
Форма підсумкового  контролю: екзамен. 
 

7. Рекомендована література 

 

7.1. Базова 

 

1. Bresnahan C., Blum R. Linux Essentials (2nd edition). – Sybex, 2015. – 360 p.  

2. Gale James. The Complete Ubuntu Manual. – Black Dog Media Limited, 

2018. – BDM's Manual Series. Volume 10. – 192 p. 

 

7.2. Допоміжна 

 

1. Haines Nathan. Beginning Ubuntu for Windows and Mac Users. – Apress, 

2017. – 196 p. 
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2. Lucas Michael W. SSH Mastery: OpenSSH, PuTTY, Certificates, Tunnels, 

and Keys. 2nd edition. – Tilted Windmill Press, 2017. – 312 p.  

 
 

8. Інформаційні ресурси 
1. http://www.linuxcommand.org 

2. https://www.tecmint.com 

3. https://askubuntu.com 

4. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=60 

 

 

Додатково 
(для контролю та самоконтролю роботи студента) 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 

робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть 

балів  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

5 10 15 5 10 15 
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

http://www.linuxcommand.org/
https://www.tecmint.com/
https://askubuntu.com/
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=60

