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Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми кредитного 

модуля «Системне програмування» та призначені для якісної організації 

самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля, підвищення 

свідомості студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Відповідно до робочого навчального плану кредитний модуль «Системне 

програмування» викладається студентам другого року підготовки ОКР 

«бакалавр» програми професійного спрямування «Програмне забезпечення 

систем» у четвертому навчальному семестрі. 

Метою кредитного модуля є вивчення та практичне засвоєння методів 

програмування машинно-залежною мовою низького рівня Асемблер нарівні з 

мовами високого рівня, вивчення і засвоєння основних принципів 

функціонування операційних систем, а також набуття студентами практичних 

вмінь і навичок створення віконних та консольних застосувань в ОС Windows. 

Процес вивчення кредитного модуля спрямований на формування у 

студентів наступних загальнокультурних і професійних здатностей: 

− знання загальних принципів організації та функціонування операційних 

систем, здатність проектувати та налагоджувати програмні системи 

низькорівневими засобами (КСП.05). 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

− принципи побудови, склад, структуру та функції сучасних операційних 

систем сімейства Windows; 

− механізми й інтерфейси введення-виведення інформації та взаємодії з 

периферійними пристроями, які реалізовані в сучасних операційних 

системах сімейства Windows; 
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− основні системні виклики ОС Windows, які застосовують при роботі з 

файловою підсистемою; 

− основні функції, які застосовують у віконних та консольних програмах, та 

відмінності між ними. 

уміння: 

− володіти технологією мішаного програмування; 

− розробляти і налагоджувати програми для роботи із зовнішніми 

пристроями; 

− проектувати та налагоджувати програмні системи низькорівневими 

засобами для виконання у середовищі Windows. 

досвід: 

− створення прикладних програм з використанням декількох мов 

програмування в рамках одного програмного модуля. 

Матеріал кредитного модуля базується на дисциплінах «Алгоритмізація та 

програмування», «Комп'ютерна схемотехніка й архітектура комп'ютерів».  

Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цього кредитного 

модуля, застосовуються ними при вивченні таких курсів, як "Організація баз 

даних та знань", "WEB-технології та WEB-дизайн", що подаються в наступних 

семестрах. 

2. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять 

здійснюється відповідно до робочих планів напряму підготовки 6.050103 

«Програмна інженерія» програми професійного спрямування «Програмне 

забезпечення систем». 

 

Всього Розподіл навчального часу 
за видами занять 

кредитів 
ECTS годин лекції лабораторні 

роботи СРС 

Семестровий 
контроль 

2 60 18 18 24 залік 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Тиждень Зміст навчальної роботи Рекомендований 
час СРС 

1 Лекція 1. 
Правила опису асемблерних вставок в мовах 
високого рівня. 
Інтерфейс між мовою Асемблер та мовами високого 
рівня (Pascal, C, C++). Способи включення 
асемблерних фрагментів у тексти програм, написані 
відповідними мовами. Вплив типу компілятора на 
роботу асемблерних вставок. 
Лабораторна робота 1. 
Використання асемблерних вставок в програмах, 
написаних мовами високого рівня, для організації 
роботи з перериваннями у системі Windows. 

2 

2 Лекція 2. 
Засоби виведення на консоль в мові Асемблер. 
Вимоги для виведення інформації на екран. Екранні 
операції: виведення інформації, інверсія, 
прокручування. 
Лабораторна робота 2. 
Встановлення курсору та очистка екрану. 
Використання кольору та псевдографіки при 
виведенні інформації на екран.  Програмування 
операцій миготіння, інверсії та прокрутки. 

2 

3 Лекція 3. 
Принципи роботи клавіатури IBM PC. 
Вимоги для введення даних з клавіатури. 
Використання скан-кодів при введенні інформації з 
клавіатури. 
Лабораторна робота 3. 
Введення інформації з клавіатури. Зчитування 
символу в поточній позиції курсору. Очищення 
області введення. Використання переривань 10H та 
21H. 

2 

4 Лекція 4. 
Керування файловим введенням-виведенням.  
Огляд бібліотечних функцій для роботи з файлами. 
Дескриптори файлів, спільний доступ до файлів, 
атомарність операцій введення-виведення. 
Лабораторна робота 4. 
Робота з файлами. Виведення списку файлів 
поточного каталогу. 

1 
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Тиждень Зміст навчальної роботи Рекомендований 
час СРС 

5 Лекція 5.  
Потоки та об’єкти типу FILE. Стандартні потоки 
введення-виведення. Відкриття та закриття потоку, 
читання з потоку та запис у потік, використання 
буферизації потоків для пришвидшення операцій 
введення-виведення. Тимчасові файли. Введення-
виведення згідно з форматом. 
Лабораторна робота 5. 
Розробка простого віконного застосування. 
Особливості обробки переривань під керуванням 
ОС Windows. 

1 

6 Лекція 6. 
Програмування віконних Windows-застосувань. 
Стартовий код. Головна функція. Обробка 
повідомлень у віконній функції. 
Лабораторна робота 6. 
Особливості розробки та вимоги до консольних 
застосувань, які працюють під керуванням ОС 
Windows. 

2 

7 Лекція 7. 
Програмування консольних Windows-застосувань. 
Мінімальна програма для роботи консольного 
застосування. Організація високорівневого 
консольного введення-виведення. Приклад 
програмного коду процедури консольного 
введення-виведення. 
Лабораторна робота 7. 
Використання меню, кнопок та інших керуючих 
елементів у діалогових вікнах Windows-
застосувань. 

2 

Лекція 8. 
Огляд основних візуальних керуючих елементів 
вікна Windows-застосування. 
Ресурси Windows-застосування, написаних мовою 
Асемблер. Перерисовування зображення. 

1 

8 

Модульна контрольна робота. 4 
Лекція 9. 
Поглиблене програмування мовою Assembler для 
ОС Windows. 
Меню в Windows-застосуваннях. Діалогові вікна в 
Windows-застосуваннях. 

1 

9 

Залік. 6 
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4. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

 

В кінці семестру проводиться модульна контрольна робота (МКР) за 

матеріалами всіх тем кредитного модуля у письмовій формі. 

Метою проведення контрольної роботи є: 

 перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 

занять та самостійної роботи студентів з рекомендованою літературою;  

 виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального матеріалу, 

з'ясування причин їх відставання та надання їм необхідної допомоги для 

підвищення успішності. 

МКР містить два теоретичні та два практичні завдання. 

Теоретичні питання: 

1. Основні поняття системного програмування. 

2. Призначення та функціонування операційної системи. 

3. Архітектура операційної системи. 

4. Системи числення. Арифметика. 

5. Структура процесора архітектур IA16, IA32, IA64, EM64T. 

6. Цикл виконання команди. 

7. Організація системи введення-виведення. 

8. Типи даних. Оголошення даних в програмі. 

9. Базові команди Асемблера. 

10. Логіка і організація програми. 

11. Команда LOOP та її різновиди. Особливості застосування. 

12. Команди умовного переходу для роботи зі знаковими та беззнаковими 

числами. 

13. Організація циклів.  

14. Процедури і виклики процедур (CALL).  

15. Команди пересилання даних. Формат та обмеження на використання. 

16. Логічні команди: AND, OR, XOR, TEST, NOT.  

17. Арифметичні команди процесора. Формати запису та особливості роботи. 
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18. Команди арифметичного та логічного зміщення. Можливості та принцип 

роботи.  

19. Команди циклічного зміщення. Можливості та принцип роботи. 

20. Поняття переривання та обробника переривань.  

21. Апаратні та програмні переривання. Обслуговування переривань. 

22. Робота з екраном. Функції виведення даних. 

23. Основні компоненти типової мікропроцесорної системи. Принципи 

організації обміну даними. 

24. Масиви. Спосіб оголошення та особливості адресації. 

25. Робота з масивами. Використання індексної та відносної адресації. 

26. Робота зі змінними. 

27. Оператори OFFSET та PTR. Приклади використання. 

28. Робота зі змінними. Оператори LENGTHOF, SIZEOF та TYPE. Приклади 

використання. 

29. Робота зі змінними. Директиви ALIGN та LABEL. Приклади використання. 

30. Обробка двійкових даних. 

31. Обробка ASCII і BCD даних. 

32. Вкладені виклики процедур. Оператор USES. 

33. Виведення на друк ASCII-файлів. 

34. Друк з використанням функцій DOS.  

35. Макрокоманди. Призначення, спосіб оголошення. 

36. Символічні константи. Директиви EQU, TEXTEQU. 

37. Програмування введення-виведення.  

38. BIOS і DOS переривання. 

39. Використання міток. Типи міток. 

40. Визначення рядків. Множинна ініціалізація. 

41. Оголошення неініціалізованих даних. 

42. Порядок розташування байтів даних. 

43. Віртуальна пам’ять: основні концепції. Організація віртуальної пам’яті. 

44. Сторінкова організація віртуальної пам’яті. 
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45. Сегментна організація віртуальної пам’яті. 

46. Команди мови Асемблер, їх класифікація та структура. 

47. Арифметичні команди над знаковими цілочисельними даними. 

48. Адресація даних. 

49. Класифікація режимів адресації даних. 

50. Класифікація режимів адресації переходів. 

51. Дії процесора при виконанні програм. 

52. Виконувані файли. Види, основні відмінності. 

Практичні завдання:  

1. Записати число FAh в регістр AL. Зсунути його логічно на 3 розряди 

ліворуч. До отриманого результату додати логічно число F8h. Результат 

інвертувати, зберегти в регістрі BL. 

2. В квадратній матриці, що містить однобайтові елементи, подвоїти значення 

всіх елементів. 

3. Заданий масив структур. Поля структури містять: ПІБ учнів та їх оцінки з 

української мови, математики та фізики. Надрукувати ПІБ учнів, що мають 

середню оцінку, нижчу, ніж 3 бали. 

4. Заданий масив байтів. Інвертувати молодший біт кожного байта масиву. 

Виконання студентами завдань модульної контрольної роботи оцінюється 

згідно з положенням про рейтингову систему оцінювання. 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Розмір шкали рейтингових оцінок – 100 балів. Оцінка з дисципліни 

виставляється за рейтинговою системою з подальшим переведенням до 

традиційної 4-бальної. 

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру 

складається з балів, отриманих за: 

 виконання та захист лабораторних робіт; 

 написання однієї модульної контрольної роботи. 
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Лабораторні роботи 

 
 кількість лабораторних занять згідно з робочою програмою – 7; 

 максимальна кількість балів на лабораторних заняттях rЛР=76; 

 внесок окремих лабораторних робіт до семестрового рейтингу студента  

подано у таблиці; 

 рейтингові бали кожної роботи складаються з балів за виконання роботи (від 2 

до 6), балів за оформлення протоколу роботи (від 2 до 3) і балів за здачу 

роботи (від 2 до 6). 

 

Номер лабораторної роботи Внесок до семестрового рейтингу, балів 
1.  10 
2.  7 
3.  7 
4.  10 
5.  14 
6.  14 
7.  14 

Всього 76 
 

 

Критерії оцінювання виконання та захисту лабораторних робіт: 
 
 якщо студент виконав роботу, але не відповів на контрольні запитання до неї, 

то за роботу нараховується 50% від максимальної кількості балів; 

 якщо робота виконана невчасно, то знімається 10–30% від максимальної 

кількості балів (кількість процентів залежить від терміну запізнення); 

 якщо студент виконав роботу не самостійно та не розбирається в коді 

програми, то бали за роботу не нараховуються; 

 якщо в програмі не витримані основні правила створення програмних 

продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність коментарів тощо) 

знімається по 5% від максимальної кількості балів за кожний з цих недоліків. 
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Модульна контрольна робота (МКР): 
 
 тема МКР “Механізми функціонування застосувань в ОС Windows”; 

 МКР містить два теоретичні та два практичні завдання; 

 максимальна кількість балів за написання МКР rМКР=24, в тому числі за 

теоретичне завдання – 8 балів, за практичне завдання – 4 бали; 

 термін проведення МКР – 17-й тиждень семестру. 
 

Критерії оцінювання написання МКР: 
 
 якщо на питання подані повні та чітко аргументовані відповіді, контрольна 

робота виконана охайно, з дотриманням основних правил оформлення, то 

виставляється 90-100% від максимальної кількості балів; 

 якщо методика виконання запропонованого завдання вірна, але допущені 

непринципові помилки у теоретичному описі або чисельних розрахунках, то 

виставляється 75-90% від максимальної кількості балів; 

 від 50% до 75% від максимальної кількості балів нараховується, якщо 

методика виконання завдання в основному вірна, але допущені деякі з 

наступних помилок: помилки у поданні вихідних даних, не обґрунтовані 

теоретичні рішення, є принципові помилки у чисельних розрахунках; 

 менше  50% від максимальної кількості  балів нараховується, якщо завдання 

не виконане або студент припустився грубих помилок при його виконанні. 

 

Умови позитивної проміжної атестації 
 

Поточні індивідуальні рейтинги студентів періодично доводяться 

викладачем до студентів безпосередньо або через старосту групи.  

Поточна атестація студентів базується на поточній рейтинговій оцінці. 

Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 

50% від максимально можливого на час атестації. 

Для отримання позитивної оцінки з першої проміжної атестації рейтинг 

студента повинен бути не менше, ніж 17 балів (за умови, що за 8 тижнів семестру 
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згідно з календарним планом контрольних заходів студент може отримати 

максимум 34 бали). 

Для отримання позитивної оцінки з другої проміжної атестації рейтинг 

студента повинен бути не менше, ніж 38 балів (за умови, що за 14 тижнів 

семестру згідно з календарним планом контрольних заходів студент може 

отримати максимум 76 балів). 

 

Семестрова атестація (залік) 
 

Умови допуску студента до заліку: 

 виконання всіх обов’язкових видів робіт, передбачених робочою навчальною 

програмою; 

 студент отримує залік, якщо сума балів, набраних протягом семестру, не 

менша 60. 
 

Розрахунок шкали (R) рейтингу:   

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R= rЛР +rМКР=76+24=100 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  

Необхідною умовою отримання заліку є стартовий рейтинг rС, що 

дорівнює 0,4*100=40 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля 

0,4R≤rС<0,6R, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу (пройти 

співбесіду). 

Перелік питань, що виносяться на залік. 

1. Які переваги надає мова Асемблера при розв’язанні задач системного 

програмування? 

2. Які архітектурні особливості комп’ютера необхідно враховувати при 

програмуванні мовою Асемблер? 

3. Як можна керувати комп’ютером з допомогою команд Асемблера? 

4. Які основні класи функцій системної бібліотеки WinAPI існують? 
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5. Які переваги має безпосереднє програмування під WinAPI над 

програмуванням з використанням бібліотек систем програмування? 

6. Які головні складності в програмуванні з використанням WinAPI? 

7. Які додаткові можливості надає бібліотека MFC? 

8. Які головні класи для роботи з вікнами існують у MFC? 

9. Які можливості надає бібліотека MFC для системного програмування? 

10. Чому програмування з використанням бібліотеки MFC не є завжди 

ефективним при розв’язанні деяких задач системного програмування? 

 

Відповідність між рейтинговими оцінками, оцінками ECTS та 

традиційними наведена в таблиці. 

 

Оцінка за шкалою ECTS Загальний 
рейтинг з 

дисципліни 

Традиційна 
залікова 
оцінка 

Оцінка Опис 

95–100 Відмінно 
(зараховано) 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 
85–94 B Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75–84 

Добре 
(зараховано) 

C Добре 
(загалом вірне виконання з певною 

кількістю несуттєвих помилок) 
65–74 D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60–64 

Задовільно 
(зараховано) 

E Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 
30–59 Незадовільно 

(не зараховано) 
FX Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 
0–29 Не допущений F Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом 
навчання) 
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 
 

1. Конспект лекцій з курсу. 

2. Абель П. Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC: пер. с англ. – 

К.: Век+, М.: ЭНТРОП, 2006. – 736 с. 

3. Юров В. И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд.  – СПб.: Питер, 2003. – 

637 с. 

4. Харт Джонсон М. Системное программирование в среде Windows: пер. с 

англ. – 3-е изд. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 592 с. 

5. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, 

WindowsXP и Windows 2000. Мастер_класс: пер. с англ. – 4-е изд. – М.: 

Русская Редакция, СПб.: Питер, 2008. – 992 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си: Пер. с англ. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 272 с. 

2. Страуструп Б. Язык программирования C++. Специальное издание: пер. с 

англ. – М.: Бином, 2003. – 1104 с. 

3. Мак-Федрис П. Microsoft Windows 7. Полное руководство: пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2012. – 800 с. 

4. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы: пер. с 

англ. – 3-е изд. В 2-х ч. – М.: Бином, 2011. – Ч.1 – 1024 с., Ч.2 – 704 с. 

5. Шеховцов В. А. Операційні системи. – К., Видавнича група BHV, 2005. – 

576 с. 

 

Інформаційні ресурси 
 

1. Кампус НТУУ "КПІ". – Режим доступу: http://login.kpi.ua/ 
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2. Науково-технічна бібліотека НТУУ "КПІ". – Режим доступу: 

http://library.kpi.ua/ 

3. Мережа розробників Linux. – Режим доступу: http://www.linux.org. 

4. Мережа розробників Microsoft. – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com. 
 
 

7. КОНСУЛЬТАЦІЇ І КОНТАКТИ ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 
ПРАЦІВНИКОМ 

 
Консультації проводяться щосереди з 14:15 до 15:50 в к. 409-5.  

Контактний телефон: (044) 457-83-78. 

Контактний e-mail: sergeant@aprodos.kpi.ua. 
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