
Організація і проектування операційних систем 
 

Мета курсу – формування знань, умінь і навичок основних функції та 
пріоритетних напрямів організації та проектування операційних систем. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Організація і проектування операційних систем» 
має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Інформаційні системи і технології 
в управлінні організацією». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вивчення базових принципів побудови, характеристик сучасних 
технічних засобів, які використовуються в комп'ютерних інформаційних технологіях, а 
також їх застосування для технічного забезпечення інформаційних систем в різних 
сферах діяльності людей. 

Програмні результати навчання: 
знати: принципи розробки складних програмних систем, роль ієрархії, декомпозиції та 
абстракції у процесі проектування; основні положення об’єктної моделі; складові 
частини об’єктно-орієнтованого підходу; застосування об’єктної моделі; природу 
об’єкта і класів; відносини між об’єктами та класами; основи класифікації об’єктів; 
основи програмування на мовах об’єктно-орієнтованого підходу; 
вміти застосовувати методологію об’єктно-орієнтованого підходу на складних 
програмних системах; проводити декомпозицію предметної області; виділити ієрархії та 
вміло використовувати засіб абстракції; виділити класи та об’єкти, правильно 
побудувати відносини між класами; об’єктами у програмних системах, користуватись 
основними правилами класифікації; використати основи аналізу; проектування та 
програмування у визначеній предметній області; застосовувати переваги мов об’єктно-
орієнтованого спрямування для проектування та програмування програмних систем на 
мовах; 
володіти: системотехнічними аспектами теорії створення інформаційних систем, 
основними принципами органіації та проектування інформаційного забезпечення, 
рівнями управління проектування операційних систем. 

Зміст навчальної дисципліни: Значення та напрями розвитку інформаційних 
систем. Інформаційні ресурси в інформаційних системах. Основні принципи 
проектування інформаційного забезпечення. Аспекти складності в програмному 
забезпеченні. Управління процесами проектування інформаційної системи. Типове 
проектування інформаційних систем. Автоматизація проектування інформаційних 
систем. Декомпозиція об’єктів. Проектування та перспективи об’єктно-орієнтованого 
проектування. Об’єктно-орієнтований аналіз. Складові частини об'єктно-орієнтованого 
підходу. Поняття та приклади абстрагування. Поняття та приклади паралелізму та 
збережуваності. Використання об'єктної моделі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


