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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОГРАМУВАННЯ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ» 
 

 

 
 

Ступінь освіти бакалавр 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та 

технології 

Тривалість викладання 7 семестр  

Заняття: 1,2 чверті 

Лекції 2 година на тиждень 1 чверть 

1 година на тиждень 2 чверть 

Лабораторні 2 години на тиждень 

Мова викладання українська 

 

Кафедра, яка викладає: Інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії 

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»: https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=4560 

Консультації: за окремим розкладом, що попередьо погоджений зі здобувачами освіти. 

Онлайн-консультації: MS Teams, електронна пошта 

 

Інформація про викладача: 

 

 

Викладач: Соколова Наталя Олегівна, к.т.н., доц. 

Персональна 

сторінка: 

https://it.nmu.org.ua/ua/HR_staff/prepods

/Sokolova.php 

E-mail: Sokolova.N.O@nmu.one 

 

 

1. Анотація до курсу 

 

Програма навчальної дисципліни «Програмування систем реального часу», 

складена відповідно до освітньо професійної програми підготовки бакалавра 126 

«Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

Програмне забезпечення стає основою сучасних досягнень у всіх областях науки, 

промисловості і оборони. Все сучасне програмне забезпечення створено і функціонує 

завдяки науковим і практичним результатам, досягнутим в області системного 

програмування, які складаються з програмних та апаратних засобів – систем реального часу 

(СРЧ). 

Завдання систем реального часу складають одну з найскладніших і вкрай важливих 

областей застосування обчислювальної техніки. Як правило, вони пов’язані з контролем та 

управлінням процесами, які є невід’ємною частиною сучасного життя. Системи реального 

часу висувають свої вимоги до обчислювально-управляючих систем, у тому числі до 

операційних систем, в яких реалізовано програмне забезпечення реального часу. 

Для успішного вирішення завдань СРЧ необхідним є програмне забезпечення, що 

характеризуються підвищеними вимогами до надійності, стійкості до відмов та живучості 

системи. 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=4560
https://it.nmu.org.ua/ua/HR_staff/prepods/Sokolova.php
https://it.nmu.org.ua/ua/HR_staff/prepods/Sokolova.php
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Головна мета впровадження систем реального часу – розробка програмного 

забезпечення та їх складових за допомогою сучасних засобів автоматизованого проектування 

у режимі реального часу. Крім цього система повинна забезпечувати високу ступінь її 

живучості. 

У даному курсі розглядається класифікація та галузі застосування систем реального 

часу, основи програмування систем реального часу, технологія використання засобів 

програмування мовою С++ і сучасних комп'ютерно-інтегрованих новацій для розробки 

систем реального часу. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування умінь та компетенцій щодо розробки програмного забезпечення 

комп’ютерних систем, які функціонують у реальному часі.. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

– вивчити основні теоретичні положення з розробки систем реального часу; 

– ознайомити здобувачів вищої освіти з базовими поняттями, принципами і сучасною 

концепцією розробки систем реального часу; 

– навчити здобувачів вищої освіти застосовувати спеціальні засоби розробки систем 

реального часу та їх компонентів на базі ОС QNX-6 як для консольного, так і для графічного 

варіантів додатків; 

– формувати навики розробки проекту системи реального часу; 

– оволодіти методологією аналізу методів системи реального часу 

– навчити здобувачів вищої освіти розробляти програмне забезпечення для 

програмних компонентів систем реального часу.  

 

3. Результати навчання 

 

1. Використовувати різноманітні мови програмування та технології розробки 

інформаційних систем для вирішення сучасних задач виробництва та різнорівневого 

управління; обґрунтовувати комплекс управлінських та технічних заходів спрямованих на 

підтримку існуючих інформаційних систем. 

2. Застосовувати сучасні інформаційні технології, зокрема інтелектуальні, когнітивні, 

геоінформаційні, аерокосмічні, мобільні, системи обробки зображень, нейронні мережі, 

хмарні обчислення, обробку та аналіз великих даних, паралельні та розподілені обчислення 

для швидкого отримання певних результатів та досконалого прийняття рішень 

3. Застосовувати мови програмування та методи інтелектуального аналізу даних, 

розпізнавання образів, обробки зображень, просторового аналізу та статистики, графічні 

методи візуалізації для ефективного прийняття рішень щодо  наукових потреб, або потреб 

різнорівневого виробництва 

 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 
 

1. Базові поняття та визначення систем реального часу 

Визначення систем реального часу. 

Багатозадачність, процеси, потоки. 

Основні поняття систем реального часу. 

Класи задач систем реального часу. 

Короткий огляд поширених ОС РЧ 

2. Планування і диспетчеризація в системах реального часу 
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Типи планувальників. 

Витісняючи і невитисняючі алгоритми планування. 

Алгоритми планування,  засновані на пріоритетах. 

3. Міжпроцесна взаємодія 

Загальні області пам’яті 

Поштові скриньки 

Канали 

Віддалений виклик процедур. 

Порівняння методів синхронізації задач і обміну даними 

4. Планування завдань 

Гарантії планування 

Основні параметри завдань (задач) 

Статичне планування 

Динамічне планування з динамічними пріоритетами. 

Динамічне планування із статичними пріоритетами 

5. Особливості програмування у реальному часі.  

Послідовне програмування та програмування задач у реальному часі 

Структура програм реального часу 

Паралельне програмування і багатозадачність 

Вимоги до мов програмування реального часу 

Обробка переривань і виключень 

Програмування операцій очікування 

Пріоритети процесів і продуктивність системи 

6. Визначення часу виконання програм 

Особливості планування 

Методи визначення часу виконання програм 

Методи дослідження часових характеристик виконання комплексу програм 

Розрахунок критерію здійсненності для циклічних задач СРЧ 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Ознайомлення з інтегрованим середовищем розробки систем реального часу 

операційної системи QNX. 

2. Ознайомлення  з  інтегрованим  середовищем розробки QNX  

3. Побудова власного завантажувального образу QNX 

4. Ознайомлення з графічним середовищем розробки Photon  Application  Builder 

5. Проектування  систем  реального  часу  на  базі операційної системи QNX-6 

6. Мікроядро  Photon  та  інтегроване  середовище Application Builder 

 

Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

 

1. Персональний комп’ютер або ноутбук зі сталим доступом до мережі Інтернет 

2. Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

3. Активний обліковий запис у системі дистанційної освіти Moodle.  

4. Програмне забезпечення: 

 Microsoft Office; 

 OS QNX Neutrino. 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

5.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
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Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно 

75 – 89 добре 

60 – 74 задовільно 

0 – 59 незадовільно 

 

5.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з 

поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з оцінок за лекційну частину курсу та практичні 

заняття. Отримані бали осереднюються і є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної 

дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 

балів. 

Максимальне оцінювання: 

 

Теоретична 

частина 

Практична частина Разом (середнє) 

При своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

30 70 60 і нижче 100 

 

Практичні завдання приймаються за контрольними запитаннями до кожної  роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі тестових робіт, яка містить 20 

запитань. 

 

5.3. Критерії оцінювання теоретичної частини курс. 

Під час проведення контрольних заходів наприкінці першої, другої/третьої,четвертої 

чверті здобувачі вищої освіти складають тести, що містять 20 питань. На кожне питання 

надається 4 варіанти відповіді, серед яких лише 1 – вірний. Максимальна оцінка за тест 

складає 15 балів. Опитування за тестом проводиться з використанням системи дистанційної 

освіти Moodle. 

 

5.4. Критерії оцінювання практичних робіт. 

З кожної практичної роботи здобувач вищої освіти оформлює звіт, що містить 

завдання, результати його виконання та висновки. При своєчасному (протягом тижня від 

дати проведення заняття) та вірному виконанні завдання здобувач отримує оцінку 100. При 

несвоєчасному виконанні завдання та/або наявності помилок оцінка складає 90 балів і нижче. 

 

6. Політика курсу 

 

6.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших 

авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 
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http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

6.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

 

6.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 

6.4. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, 

академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про відсутність на 

занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. 

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

6.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

 

6.6. Студентоцентрований підхід 

Для врахування інтересів та потреб студентів на початку вивчення курсу здобувачам 

вищої освіти пропонується відповісти у системі Moodle на низку питань щодо 

інформаційного наповнення курсу. Відповідно до результатів опитування формується 

траєкторія навчання з урахуванням потреб студентів.  

Під час навчання студенти реалізують своє право вибору індивідуальних завдань 

практичних завдань. 

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам вищої освіти 

пропонується анонімно заповнити у системі Moodle електронні анкети для оцінки рівня 

задоволеності методами навчання і викладання та врахування пропозицій стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни. За результатами опитування вносяться відповідні 

корективи у робочу програму та силабус. 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

 

Базова 

 

1. A.S. Tanenbaum, H. Bos. Modern operating systems. – fourth edition. – 

Pearson.– 1137 с. 

2. J. E. Cooling. Real-Time Operating Systems: Book 1 - The Theory (The 

engineering of real-time embedded systems). Independently Published, 2017. – 219p. 

3. J. E. Cooling. Real Time Operating Systems Book 2 The Practice. ). 

Independently Published, 2022 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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4. K.C. Wang. Embedded and Real-Time Operating Systems. Springer, 2017. – 

491p. 

5. K. Erciyes. Distributed Real-Time Systems: Theory and Practice. Springer, 

2019. – 343p. 

6. D. Wilhelm Harder, J. Zarnett, V. Montaghami, A. Giannikouris. A practical 

introduction to real-time systems for undergraduate engineering. University of Waterloo, 

2018. – 745p. 

7. В.Г. Зайцев, Є.І. Цибаєв. Комп’ютерні системи реального часу. 

Навчальний посібник. Київ.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 162с. 

 

Допоміжна 

8. Ultimate Guide to Real-Time Operating Systems (RTOS). 

https://blackberry.qnx.com/en/ultimate-guides/what-is-real-time-operating-system 

9.  Lawrence Williams. Real-time operating system (RTOS): Components, 

Types, Examples. https://www.guru99.com/real-time-operating-system.html 

10. QNX v65 Getting Started with QNX Neutrino 2, 2015.  

 

https://blackberry.qnx.com/en/ultimate-guides/what-is-real-time-operating-system
https://www.guru99.com/real-time-operating-system.html

