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Мета навчальної дисципліни “Основи побудови та захисту сучасних операційних 

систем” є засвоєння теоретичних основ побудови, принципів проектування, конфігурування 

й застосування різних сучасних операційних систем, які забезпечують організацію 

обчислювальних процесів у корпоративних інформаційних системах економічного, 

управлінського, виробничого, наукового й іншого призначення, а також надання 

практичних навичок щодо захисту даних в сучасних операційних систем. Головне завдання 

курсу – освоєння принципів використання системного програмного забезпечення, 

операційної системи персонального комп’ютера (сервера) для підтримання його в робочому 

стані; знання основних понять теорії побудови операційних систем; запобігання шляхів 

несанкціонованого доступу до даних операційної системи; вживання заходів протидії 

проникненню шкідливого програмного забезпечення до середовища операційної системи. 

Передумови для навчання 

Математичні основи криптології, Введення в мережі  

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ до сучасних операційних систем. Архітектура та ресурси сучасних ОС 

Тема 2. Планування та керування процесами та потоками 

Тема 3. Керування оперативною пам'яттю 
Тема 4. Комплексна система захисту даних операційної системи 
Тема 5. Автентифікація та управління доступом до операційної системи 

Тема 6. Безпека облікового запису 
Тема 7. Налаштування безпеки хоста. 
Тема 8. Захист даних за допомогою шифрування 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Packet Tracer 

Сторінка курсу 

(персональна навчальна 

система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” за 

дисципліною “ Основи 

побудови та захисту сучасних 

операційних систем ” 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzL

la6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

20 40 – – – – 40 100 
 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Волосюк Ю .В. Комп'ютерні мережі: курс лекцій / Ю. В. Волосюк. – Миколаїв : 

МНАУ, 2019. – 203 с. 

2 Derrick Rountree, Security for Microsoft Windows System Administrators  Introduction to 

Key Information Security Concepts, Syngress, 211 р.,2011. 

3 Stallings, William. Operating systems: internals and design principles / William Stallings. 

– 7 th ed. Prentice Hall, New Jersey, 2012, p.769. ISBN-13:978-0-13-230998-1 

Додаткова 

4 William Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Edition. – 

Pearson, 2018. ISBN-10: 0-13-467095-7 | ISBN-13: 978-0-13- 467095-9. 

5 Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов – К.: Вид.гр. BHV, 2005. – 576 

с. 

6 William Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Edition. – 

Pearson, 2018. ISBN-10: 0-13-467095-7 | ISBN-13: 978-0-13- 467095-9. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Основи побудови та захисту сучасних операційних систем», 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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