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Вступ 

Анотація 

Володіння сучасними інструментальними засобами і технологіями розробки 

інформаційних систем підвищує конкурентоспроможність фахівців на ринку 

праці. Дисципліна ознайомлює студентів з сучасними інструментальними 

засобами розробки корпоративних інформаційних систем, систем первинної 

обробки даних і генерації звітів, організації та управління програмними 

проектами, засобів адміністрування інформаційних систем, побудови 

розподілених систем та практичним застосуванням інструментального 

забезпечення при вирішенні зазначених задач. 

Завданням дисципліни є забезпечення теоретичної і практичної підготовки 

фахівців для розв’язання завдань розробки та супроводу корпоративних і 

спеціалізованих комп’ютерних інформаційних систем. Опанування курсу надає 

професійні компетенції розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в області комп’ютерних наук при здійсненні професійної діяльності, що 

передбачає проведення досліджень: знання сучасних інструментів первинної 

обробки і аналізу даних, методів і технологій розробки корпоративних 

інформаційних систем, застосовування інструментів управління програмними 

проектами. Доцільність вивчення дисципліни підтверджується стрімким 

розвитком технологій розробки інформаційних систем і широким впровадженням 

в корпоративному секторі операційних систем UNIX/Linux/Android. 

Ключові слова: UNIX/Linux, інформаційна система, інструментальні засоби, 

первинна обробка даних, підтримка програмних проєктів, розподілені 

інформаційні системи. 
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Abstract  

 

Possession of modern tools and technologies for the development of information 

systems increases the competitiveness of professionals in the labor market. The course 

acquaints students with modern tools for developing corporate information systems, 

primary data processing systems and report generation, organization and management 

of software projects, administration of information systems, building distributed 

systems and practical application of tools in solving these problems. 

The task of the discipline is to provide theoretical and practical training for 

solving problems of development and maintenance of corporate and specialized 

computer information systems. Mastering the course provides professional 

competencies to solve complex specialized problems and practical problems in the field 

of computer science in the implementation of professional activities involving research: 

knowledge of modern tools for primary processing and analysis of data, methods and 

technologies for developing corporate information systems, management tools software 

projects. 

The expediency of studying the discipline is confirmed by the rapid development 

of information systems development technologies and the widespread introduction of 

UNIX / Linux / Android operating systems in the corporate sector. 

Key words: UNIX / Linux, information system, tools, primary data processing, 

software project support, distributed information systems. 

Key words: 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  
Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

5 

Галузі знань: 
12 "Інформаційні технології" 

07 "Управління та адміністрування" 
 

Вибіркова 

Модулів – 1 Спеціальності: 124 "Системний аналіз", 

126 "Інформаційні системи та 

технології", 121 "Інженерія програмного 

забезпечення", 073 "Менеджмент" 
Освітні програми: "Системний аналіз", 

"Інформаційні системи та технології", 

"Інженерія програмного забезпечення", 

"Управління проєктами", "Управління 

інноваційною діяльністю" 

Рік підготовки: 
Змістових модулів –

5 

1-й 1-й Електрона адреса 

РПНД на сайті 

Університету: 
 

Загальна кількість 

годин – 150 
Семестри 

1-й 1-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3; 
самостійної роботи 

студента – 7. 

Освітній рівень: другий (магістерський) 

Лекції 
15 год 8 год 
Лабораторні заняття 
30 год 10 год 
Самостійна робота 

105 год 132 год 
Індивідуальні завдання  

– – 
Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована (письмовий 

контроль, тестовий 

контроль) 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Інструментальні засоби 

операційної системи Unix" є ознайомлення студентів з основними відомостями 

щодо побудови, принципів організації і функціювання інструментальних засобів 

операційних систем Unix щодо обробки даних і генерації звітів, розробки 

прикладного програмного забезпечення, можливостей використання операційних 

систем UNIX як основи при створенні складних інформаційних систем, 

оволодіння засобами розробки програмного забезпечення для операційних систем 

UNIX, підтримки і супроводу програмних проектів, розробки локальних і 

розподілених інформаційних систем та програм з ГІК, формування у студентів 

наступних професійних компетентностей: 

• здатність виявляти і застосовувати інформаційні технології, які можуть бути 

застосовані для вирішення існуючих, нових або потенційних проблем 

підприємств; 

• здатність до впровадження та застосування інструментального програмного 

забезпечення; 

• здатність розробляти комп’ютерні моделі об’єктів і процесів інформатизації; 

• здатність розробляти та впроваджувати сховища даних інформаційних 

систем, використовувати методи попередньої обробки і аналізу даних; 

• здатність застосовувати інструменти управління програмними проектами; 

• розуміння основних напрямів розвитку корпоративних інформаційних 

систем і інструментального програмного забезпечення. 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Для успішного вивчення дисципліни необхідно оволодіти знаннями з 

дисциплін: 

• Операційні системи; 

• Основи операційної системи UNIX. 
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4. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає наступні 

знання та вміння, що забезпечать зазначені у меті професійні компетентності: 

Знання сучасних інструментальних засобів розробки корпоративних 

інформаційних систем, систем первинної обробки даних і генерації звітів, 

організації та управління програмними проектами, засобів адміністрування 

інформаційних систем, технологій побудови розподілених систем. 

Вміння практичного застосуванням інструментального забезпечення 

операційних систем UNIX при вирішенні задач розробки і експлуатації систем 

первинної обробки даних і генерації звітів, організації і управління розподіленими 

програмними проектами, адміністрування інформаційних систем, технологій 

побудови розподілених гомогенних та гетерогенних інформаційних систем; 

здійснювати підготовку інформації, формулювати завдання для реалізації 

проєктів і програм; створювати опис програмних проектів для автоматизації їх 

обробки (складання); створювати звіти за системними журналами мовою Awk; 

використовувати інструментальні засоби вбудування та розширення 

інтерпретованих мов програмування (на прикладі мов Python або Awk); 

використовувати інструментальні засоби генерації шаблонів програм з RPC; 

використовувати інструментальні засоби розробки програм з ГІК (Tk, Gtk, Qt). 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Інструментальні засоби операційних систем UNIX 

Змістовий модуль 1. Засоби підтримки ІТ-проєктів 

Тема 1. Засоби побудови програмних проектів (make, autoconf, automake). 

Принципи використання засобів побудови програмного проекту. Використання 

autoconf, automake i make разом. [1] стор. 150-168, [3], [4] 

Тема 2. Системи управління версіями програмних проєктів (Svn, Git та 

інші). Репозиторій і робочий простір, об'єднання змін, додавання і видалення 

файлів проєктів. [1] стор. 190-198, [3], [4] 

Змістовий модуль 2. Засоби первинної обробки даних та складання 

звітів 
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Тема 3. Первинна обробка структурованих текстових даних в потоковому 

редакторі Awk. Шаблони, оператори і функції Awk. [1] стор. 271-292, [3], [4] 

Тема 4. Генерація звітів. Структура звіту і структура програми Awk. 

Використання Awk і командного інтерпретатора Bash. [1] стор. 271-292, [3], [4] 

Змістовий модуль 3. Інтерпретовані мови програмування як 

інструментальні засоби інформаційних систем 

Тема 5. Інтерпретовані мови програмування як інструментальні засоби 

інформаційних систем. Мова програмування Python. [1] стор. 13-104. 

Тема 6. Розширення і вбудування інтерпретованих мов. Спільне 

використання мов системного програмування C/С++ і мови Python. [1] стор. 292-

322.  

Змістовий модуль 4. Інструментальні засоби розробки програмного 

забезпечення інформаційних систем 

Тема 7. Засоби міжмашинної взаємодії. Віддалений виклик процедур. 

Використання генератора інтерфейсів. [8], стор. 43-59, [5], [7]. 

Тема 8. Система X.org. Інструментальні засоби розробки програм з ГІК. 

Бібліотеки Tk, Gtk, Qt. [5], [6] 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьо

го 
у тому числі усьо

го 
у тому числі 

л п лаб ср інд л п лаб ср інд 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 

Змістовий модуль 1. Засоби підтримки ІТ-проєктів 

Тема 1. Засоби побудови 

програмних проектів (make, 

autoconf, automake). Принципи 

використання засобів побудови 

програмного проекту. 

Використання autoconf, 

14 2 0 4 8 0 30 2 0 2 26 0 
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Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьо

го 
у тому числі усьо

го 
у тому числі 

л п лаб ср інд л п лаб ср інд 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 

automake i make разом. 

Тема 2. Системи управління 

версіями програмних проєктів 

(Svn, Git та інші). Репозиторій і 

робочий простір, об'єднання 

змін, додавання і видалення 

файлів проєктів. 

16 2 0 4 10 0 

Разом за ЗМ 1 30 4 0 8 18 0 30 2 0 2 26 0 

Змістовий модуль 2. Засоби первинної обробки даних та складання звітів 

Тема 3. Первинна обробка 

структурованих текстових 

даних в потоковому редакторі 

Awk. Шаблони, оператори і 

функції Awk. 

25 2 0 4 19 0 45 2 0 2 41 0 

Тема 4. Генерація звітів. 

Структура звіту і структура 

програми Awk. Використання 

Awk і командного 

інтерпретатора Bash. 

20 2 0 4 14 0 

Разом за ЗМ 2 45 4 0 8 33 0 45 2 0 2 41 0 

Змістовий модуль 3. Інтерпретовані мови програмування як інструментальні засоби 

інформаційних систем 

Тема 5. Інтерпретовані мови 

програмування як 

інструментальні засоби 

інформаційних систем. Мова 

програмування Python. 

20 2 0 4 14 0 45 2 0 2 41 0 

Тема 6. Розширення і 

вбудування інтерпретованих 

мов. Спільне використання мов 

системного програмування 

C/С++ і мови Python. 

25 2 0 4 19 0 

Разом за ЗМ 3 45 4 0 8 33 0 45 2 0 2 41 0 

Змістовий модуль 4. Інструментальні засоби розробки програмного забезпечення 

інформаційних систем 
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Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьо

го 
у тому числі усьо

го 
у тому числі 

л п лаб ср інд л п лаб ср інд 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 

Тема 7. Засоби міжмашинної 

взаємодії. Віддалений виклик 

процедур. Використання 

генератора інтерфейсів. 

16 2 0 4 10 0 30 2 0 4 24 0 

Тема 8. Система X.org. 

Інструментальні засоби 

розробки програм з ГІК. 

Бібліотеки Tk, Gtk, Qt. 

14 1 0 2 11 0 

Разом за ЗМ 4 30 3 0 6 21 0 30 2 0 4 24 0 

Усього годин 150 15 0 30 10

5 

0 150 8 0 10 13

2 

0 

 

 

 

 

 

 

Теми лабораторних занять 

Студентом виконуються лабораторні роботи відповідно до теми атестаційної 

магістерської роботи:  

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 

1.  
Автоматизація складання програмного проекту (make, 

autoconf, automake). 

8 2 

2.  
Генерація звітів в Awk. 8 2 

3.  
Розширення і вбудування Python. 8 2 

4. . Використання генератора інтерфейсів RPC. 6 4 

 Разом 30 10 
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Самостійна робота 

 

Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 15 

2 Підготовка до лабораторних робіт 45 60 

3 Підготовка до поточних модульних контрольних робот 45 57 

РАЗОМ 105 132 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Інструментальні засоби операційної системи Unix" є: 

– звіти з виконання лабораторних робіт та/або презентації результатів 

виконаних завдань та досліджень (письмовий контроль); 

– поточні модульні контрольні роботи у формі тестування (тестовий 

контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль). 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок.  

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на лабораторних заняттях. 
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Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Поточний контроль виконання етапів комплексної лабораторної роботи 

(письмовий контроль) 

 

Виконання кожної з лабораторних робіт має супроводжуватися звітом та/або 

презентацією результатів виконаних завдань та досліджень, допускаються для 

зарахування етапу (етапів) студентські презентації та виступи, тези доповідей, 

статті відповідної до дисципліни тематики на наукових заходах. 

 

Оцінювання 

лабораторних 

робіт 

Бал 

Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну роботу 

згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у висновках та 

помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 25 балів (5 

етапів комплексної лабораторної роботи по 5 балів).  
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Поточний модульний контроль (тестовий контроль) 

 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 1 

 

По завершенні змістовного модуля здійснюється поточний модульний 

контроль – тестування. 

 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з лабораторних робіт (письмовий 

контроль) 
4 х 10 балів = 40 балів 4х 10 балів = 40 балів 

Поточний модульний контроль (тестовий 

контроль) 
4 х 15 балів = 60 балів 54х 15 балів = 60 балів 

Всього 100 100 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1 Лабораторна робота № 1  10 Лабораторна робота № 1  10 

Т 2 
Поточний модульний 

контроль 
15 

Поточний модульний 

контроль 
15 

ЗМ 2 

Т 3 Лабораторна робота № 2 10 Лабораторна робота № 2 10 

Т 4 
Поточний модульний 

контроль 
15 

Поточний модульний 

контроль 
15 

ЗМ 3 

Т 5 Лабораторна робота № 3 10 Лабораторна робота № 3 10 

Т 6 
Поточний модульний 

контроль 
15 

Поточний модульний 

контроль 
15 

ЗМ 4 

Т 7 Лабораторна робота № 4 10 Лабораторна робота № 4 10 

Т 8 
Поточний модульний 

контроль 
15 

Поточний модульний 

контроль 
15 

9. Засоби навчання 

Технічні засоби навчання: персональні комп’ютери з підключенням до 

мережі Інтернет під управлінням ОС GNU Linux, мультимедійний проектор. 

Комп’ютерні засоби навчання: пакет програм Make, система управління 

версіями SVN, потоковий редактор AWK, інтерпретатор Python з пакетом 

розробки на С/С++, компілятор GCC, генератор інтерфейсів RPC, бібліотеки Tk, 

Gtk+, Qt. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Бизли, Девид М. Язік программирования Python. Справочник. Пер. с англ. – 

К.: Издательство “Диасофт”, 2000. – 336 с. 

2. Джерри Пик, Тим О'Райли, Майк Лукидис. UNIX: инструментальные 

средства: Пер. с англ. – К.: Издательская группа BHV, 1999. – 944 с. 

3. Дунаев Сергей. UNIX-сервер. Настройка, конфигурирование, работа в 

операционной среде, Internet-возможности: В 2-х т. Том 1. – М.: “ДИАЛОГ-

МИФИ”, 1998. – 304 с. 

4. Дунаев Сергей. UNIX-сервер. Настройка, конфигурирование, работа в 

операционной среде, Internet-возможности: В 2-х т. Том 2. – М.: “ДИАЛОГ-

МИФИ”, 1998. – 304 с. 

5. Митчелл М., Оулдем Д., Самьюэл А. Программирование для Linux. 

Профессиональный подход. : Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 

2003. – 288 с.: ил. 

6. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т. Р. UNIX: руководство системного 

администратора. Для профессионалов / Пер. с англ. – СПб.: Питер; К. 

Издательская группа BHV, 2002. – 928 с.: ил. 

7. Уолтон Шон. Создание сетевых приложений в среде Linux. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2001. – 464 с. 

8. Bloomer, John. Power programming with RPC. USA: O’Reilly, 1992. – 486 p. 

 

Допоміжна література 

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.- СПб.: 

Питер, 2007. - 366с. 



17 

 

 

2. Хевиленд Кейт, Грей Дайна, Салама Бен. Системное программирование в 

UNIX. Руководство программиста по разработке ПО: Пер. с англ. – М., 

ДМК Пресс, 2000. – 368 с. 

3. Теренс Чан. Системное программирование на C++ для UNIX: Пер. с англ. – 

К.: Издательская группа BHV, 1997. – 592 с. 

4. Армстронг (мл.), Джеймс. Секреты UNIX: 2-е изд. : Пер. с англ. : Уч. пос. – 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 1072 с. 

5. Болл Билл, Питтс Девид. Red Hat Linux 7.x. Энциклопедия пользователя: 

Пер. с англ. – СПб.: ООО “ДиаСофтЮП”, 2002. – 880 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Конспекти лекцій з дисципліни. 

2. Підручники та навчальні посібники. 

 

Розробник: 

доцент кафедри інформаційфних 

управляючих систем та технологій, 

к.т.н.   А. Ю. Гайда 

 

3. Бах, Морис Дж. Архитектура операционной системы Unix / Режим доступу: 

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/os/bach/index.html 


