
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«АДМІНІСТРУВАННЯ UNIX-ПОДІБНИХ СИСТЕМ» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента не фахового 

переліку 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Сучасні Unix-подібні операційні системи, принципи та підходи, 

методи та засоби їх адміністрування;  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування теоретичної бази знань та практичних навичок 

використання методів та засобів адміністрування Unix-подібних 

систем.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчити базові принципи побудови UNIX-подібних операційних 

систем; 

ознайомитися із засобами розв’язання типових задач з 

адміністрування UNIX-подібних операційних систем; 

ознайомитися із основними програмними продуктами для UNIX-

подібних операційних систем; 

навчитися самостійно встановлювати, настроювати, адмініструвати 

UNIX-подібні операційні системи та програмне забезпечення для 

них. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Unix-подібні системи активно використовуються у сучасних 

промислових інформаційних системах. На фахівців з умінням 

виконувати їх адміністрування є значний попит на сучасному ринку 

праці. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

-  базові принципи побудови UNIX-подібних операційних систем; 

- способи розв’язання типових задач з адміністрування UNIX-

подібних операційних систем; 

- основні програмні продукти для UNIX-подібних операційних 

систем; 

- розповсюджені серверні програми для UNIX-подібних операційних 

систем та їх адміністрування. 



 

 

 

Види занять: лекції, лабораторні роботи 

Методи навчання: лекція, практичне адміністрування Unix-

подібної системи на комп’ютері 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Базові знання із архітектури комп’ютерів, основ програмування; 

загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Отримані знання можуть стати базою для вивчення таких дисциплін, 

як: «Основи безпеки інформаційних систем», «Інтерактивні 

автоматизовані системи», «Управління проектами інформатизації»,  

«Технології кросплатформеного програмування», а також можуть 

бути використані студентом під час кваліфікаційного іспиту на 

ступінь бакалавра по закінченні 4-го курсу та написання дипломного 

проекту.. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Колисниченко Д.Н. Linux-сервер своими руками. – М.: БХВ, 2010. 

– 578 с.  

2. Бэндл Д. Защита и безопасность в сетях Linux. – СПб: Питер, 

2010. – 480 с. 

3. Рубин А. Интернет-cервер под Linux. – 2010. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41942 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19746 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія – проектор; 

Лабораторні заняття – комп'ютерний клас. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, виконання екзаменаційної роботи; можливе практичне 

розв’язання задачі з адміністрування UNIX-подібної системи. 
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