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ВСТУП 
Робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура обчислю-

вальних систем та системне програмування» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки спеціальності 122 

спеціальності Комп’ютерні науки. 

Предметом вивчення дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок архітектури обчислювальних систем та 
системного програмування. 

Міждисциплінарні зв’язки: для успішного вивчення цієї дисци-
пліни, студентам необхідно мати ґрунтовні знання з дисциплін про-
грамування, теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рі-
шень, алгоритми і дискретні структури даних, операційні системи. 

Навики, отримані  студентами під час вивчення архітектури обчислю-
вальних систем та системного програмування можна використати як 
інструмент для вирішення задач з інших професійних дисциплін: без-
пека обчислювальних систем та захист інформації, проектування та 
тестування програмних систем. 

 

Анотація 
Програма навчальної дисципліни «Архітектура обчислювальних 

систем та системне програмування» є теоретичною та практичною 
основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль спеціаліста 
в області обчислювальних систем та технологій. В рамках вивчення 
даної дисципліни, показано основи еволюції архітектури ЕОМ, ро-
звитку обчислювальних систем, їх інформаційні ресурси та технології. 
Розглянуто поняття, Системного програмування, складові ЕОМ та 
можливість їх програмування, а також  можливості та технології, що 
застосовуються при проектуванні обчислювальних систем.  

Ключові слова: інформація, обчислювальна система, архітекту-
ра ЕОМ, основа програмування на мові низького рівня, системний 
підхід. 

 



4 

Аbstract 
The course "Computer Systems Architecture and System Program-

ming" is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills 

that form the profile of a specialist in the field of information systems and 

technologies. Within the framework of studying this discipline, the basics 

of evolution of computer architecture, development of information systems, 

their information resources and technologies are shown. The concepts, sys-

tem programming, components of computers and their programming capa-

bility, as well as the possibilities and technologies used in the design of 

computer systems are considered. 

Keywords: information, computer system, computer architecture, 

low-level programming basis, system approach.
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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціа-
льність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика на-
вчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кре-
дитів – 4 

Галузь знань: 
12 інформаційні  

технології 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 122 

комп’ютерні науки 

 

Рік підготовки: 
Змістових 

модулів – 2 
4-й 4-й 

Індивідуальне 
науково-

дослідне за-
вдання – немає 

Семестр 

Спеціалізація: – 

Загальна кіль-
кість 

годин – 120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих го-
дин для денної 
форми навчан-
ня: 
аудиторних – 4, 

самостійної 
роботи студен-
тів – 7. 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

24 год 2 год 

Лабораторні 
24 год 12 год 

Самостійна робота 

72 год 106 год 

Індивідуальні задання 

–   –   

Вид контролю:  
Іспит іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

і індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 40/60 %. 

для заочної форми навчання – 12/88 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою курсу є отримання студентами теоретичних і практич-
них знань і навичок потрібних для свідомого користування сучасною 
обчислювальною технікою, кваліфікованої її технічної і системної пі-
дтримки, а також максимального використання можливостей апарат-
ної частини під час програмування. 

Завданням теоретична та практична підготовка майбутніх фахі-
вців  до використання отриманих знань і навиків, а саме: формування 
системи теоретичних знань та розвиток практичних навичок щодо ро-
зроблення сучасних обчислювальних систем та технологій, включаю-
чи опис їх структури, підготовка студентів до використання отрима-
них знань і вмінь при розв’язанні практичних задач, а також при напи-
санні кваліфікаційних (магістерських) робіт.   

 

У результаті вивчення курсу студенти, повинні: 
знати:  
• класифікацію обчислювальних систем,  

• життєвий цикл обчислювальних систем,   

• принципи побудови обчислювальних систем,  

• принципи функціонування та експлуатації обчислювальних 
систем,  

• методи оцінки ефективності автоматизованих обчислювальних 
систем,  

• архітектуру комп’ютера 

• мову програмування Асемблер 
 

вміти використовувати у професійній діяльності наступне:  

• працювати з архітектурою ЕОМ,  

• писати програми на мові Асемблер,  

• ефективно використовувати можливості мови Асемблер для 
вирішення проблем пов’язаних із архітектурою комп’ютера,  

• розробляти та проектувати інформаційні системи.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль1 

Змістовий модуль1 . Основні поняття та визначення. Архітекту-
ра обчислювальних систем 

 

Тема 1. Поняття архітектури комп'ютера.  
Поняття архітектури, її логічна побудова. Перетворення форматів, 

системи числення. 
 

Тема 2. Організація пам’яті. 
Елементи пам’яті, тригери, регістри. Лічильники. Оперативна 

пам’ять. Принципи запису і читання даних 
 

Тема 3. Організація вводу виводу.  

Системні та локальні шини, еволюція шини, пристрої вво-
ду/виводу, команди пристрої вводу/виводу, команди пересилання та 
перетвореня. 
 

Тема 4. Структура процесорів. 
Апаратна структура мікропроцесора Intel. Програмна модель 

мікропроцесорів. Структура та формати команд. Математичні 
співпроцесори, принципи їх роботи. 

Тема 5. Принципи адресації та структура команд 

Моделі пам’яті та моделі адресації. Динамічна та статична пам’ять. 

Модулі пам’яті на материнській платі. Кеш-пам’ять першого та друго-
го рівнів. Логічне розподілення оперативної пам’яті. Концепція вірту-
альної пам’яті. Принцип прямого доступу до пам’яті. Поняття стека. 
Особливості організації стекової пам’яті. 

 

Модуль1 

Змістовий модуль 2. „Асемблер”.Програми обробки структурова-
них даних 

 

Тема 6. Команди мовою ASSEMBLER. 
Машинні команди процесора. Структура команд процесора. Таб-

лиця основних команд. Поняття асемблера. Принципи побудови асем-
блерних програм. Основні команди асемблера. 

 

http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Системные и локальные шины
http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Устройства ввода/вывода
http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Устройства ввода/вывода
http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Устройства ввода/вывода
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Тема 7. Система переривань та організація введення/виведення 
даних. 

Система переривань. Апаратні та програмні переривання. Система 
переривань процесорів Intel. Виклик програмного переривання на 
асемблері. Організація введення/виведення даних у процесорах. По-
няття портів. Команди введення/виведення. Базова система введен-
ня/виведення BIOS. 

 

Тема 8. Програмна модель процесора. 
Основні елементи процесора, регістри, їх призначення, регістр 

прапорців та особливості їх використання. 
 

Тема 9. Елементи програмування на мові „Асемблер”. 
Формат кодування, інструкції та директиви мови Асемблер. 

Ініціалізація даних, директиви визначення даних. Формати представ-
лення даних. Команди пересилки даних. 

 

Тема 10. Директиви мови „Асемблер”. 
Директиви визначення моделі пам’яті. Директиви ініціалізації сег-

ментів. Директиви ініціалізації даних. Директиви управління програ-
ми. Особливості використання логічних операцій. 

 

Тема 11. Особливості використання відеорежимів, вивід на екран 
Текстові режими, представлення текстових даних. Використання 

відеобуфера, відеосторінки. Управління курсором. Графічні режими. 
Відображення, координати та атрибути пікселів. 

 

Тема 12. Управління клавіатурою та обробка стрічок. 
Переривання та робота з буфером клавіатури. Перепрограмовуван-

ня клавіш. Особливості команд обробки стрічок. Пересилка, зчиту-
вання, запис та порівняння рядків  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Змістові модулі 

 (теми) 
Обсяг, годин 

Денна форма Заочна форма 

Вс
ьо

го
 

Л
ек

ці
й 

Л
аб

ор
. 

ро
бо

та
 

Са
мо

ст
. 

ро
бо

та
 

Вс
ьо

го
 

Л
ек

ці
й 

Л
аб

ор
. 

ро
бі

т 
Са

мо
ст

 
ро

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Основні поняття та визначення, 

життєвий цикл обчислювальних систем. Архітектура обчислю-
вальних систем. 

Тема 1. Поняття архітекту-
ри комп'ютера. 

8 2 2 4 12 - 2 10 

Тема 2. Організація пам’яті 10 2 2 6 11 1 - 10 

Тема 3. Організація вводу 
виводу. 

8 2 2 4 12 - 2 10 

Тема 4. Структура проце-
сорів 

10 2 2 6 12 - 2 10 

Тема 5. Принципи адреса-
ції та структура команд. 

12 2 2 8 11 1 - 10 

Разом зміст. мод. 1 48 10 10 28 58 2 6 50 

Модуль 2. Змістовий модуль 2. „Асемблер”.Програми обробки 
структурованих даних 

Тема 6. Команди мовою 
ASSEMBLER. 

8 2 2 4 9 - 1 8 

Тема 7. Система перери-
вань та організація введен-
ня/виведення даних 

10 2 2 6 9 - 1 8 

Тема 8. Програмна модель 
процесора. 

10 2 2 6 9 - 1 8 

Тема 9. Елементи програ-
мування на мові „Асем-
блер”. 

10 2 2 6 9 - 1 8 
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Тема 10. Директиви мови 
„Асемблер”. 

10 2 2 6 8 - - 8 

Тема 11. Особливості ви-
користання відеорежимів, 
вивід на екран. 

12 2 2 8 9 - 1 8 

Тема 12. Управління 
клавіатурою та обробка 
стрічок 

12 2 2 8 9 - 1 8 

Разом зміст. мод. 2 72 14 14 44 62 0 6 56 

Усього годин з навчаль-
ної дисципліни 

120 24 24 72 120 2 12 106 
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5. Теми лабораторних робіт 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна заочна 

1 2 3 4 

1 
Поняття архітектури комп'ютера.  
Поняття архітектури, її логічна побудова. Пе-
ретворення форматів, системи числення 

2 1 

2 
Організація пам’яті. 
Елементи пам’яті, тригери, регістри. Лічиль-
ники. Оперативна пам’ять 

2 1 

3 

Організація вводу виводу.  

Системні та локальні шини, еволюція ши-
ни, пристрої вводу/виводу, команди при-
строї вводу/виводу 

2 1 

4 

Структура процесорів. 
Апаратна структура мікропроцесора Intel. 
Програмна модель мікропроцесорів. Структу-
ра та формати команд. 

2 1 

5 

Принципи адресації та структура команд 
Моделі пам’яті та моделі адресації. Динамічна 
та статична пам’ять. Модулі пам’яті на мате-
ринській платі. Кеш-пам’ять першого та дру-
гого рівнів 

2 1 

6 

Команди мовою ASSEMBLER. 
Машинні команди процесора. Структура ко-
манд процесора. Таблиця основних команд. 
Поняття асемблера. Принципи побудови асем-
блерних програм 

2 1 

7 

Система переривань та організація введен-
ня/виведення даних. 

Система переривань. Апаратні та програмні 
переривання. Система переривань процесорів 
Intel. Виклик програмного переривання на 
асемблері. Організація введення/виведення 
даних у процесорах. Поняття портів 

2 1 

8 Програмна модель процесора. 2 1 

http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Системные и локальные шины
http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Устройства ввода/вывода
http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Устройства ввода/вывода
http://distance.dnu.dp.ua/Yasko/CA/glava_10.htm#Устройства ввода/вывода
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Основні елементи процесора, регістри, їх при-
значення 

9 

Елементи програмування на мові „Асем-
блер”. 

Формат кодування, інструкції та директиви 
мови Асемблер. Ініціалізація даних, директиви 
визначення даних. Формати представлення 
даних 

2 1 

10 

Директиви мови „Асемблер”. 
Директиви визначення моделі пам’яті. Дирек-
тиви ініціалізації сегментів. Директиви 
ініціалізації даних. Директиви управління про-
грами.  

2 1 

11 

Особливості використання відеорежимів, 
вивід на екран 
Текстові режими, представлення текстових 
даних. Використання відеобуфера, відеосто-
рінки. Управління курсором. Графічні режими. 

2 1 

12 

Управління клавіатурою та обробка 
стрічок. 
Переривання та робота з буфером клавіатури. 
Перепрограмовування клавіш. Особливості 
команд обробки стрічок. 

2 1 

 Разом 24 12 

 
6. Самостійна робота 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 96 го-
дин для студентів денної форми навчання та 134 години для 
студентів заочної форми навчання. 

 Самостійна робота студента включає наступні види робіт: 
 - самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної те-
ми; 
 - підготовка до виконання лабораторних робіт; 
 - обробка результатів досліджень, оформлення звітів, підго-
товка та захист лабораторних робіт; 
 - підготовка до модульних контрольних робіт (тестування); 

- підготовка до підсумкового контролю. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи (підготовка питань, що не 
розглядаються під час аудиторних занять) 

 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна  Заочна 

1 2 3 4 

  1 Поняття архітектури комп'ютера( пам'ять) 8 14 

  2 Принципи запису і читання даних 10 16 

3 Команди пересилання та перетвореня 10 16 

4 
Математичні співпроцесори, принципи їх  
роботи 

10 16 

5 Особливості організації стекової пам’яті 10 14 

6 Основні команди асемблера. 10 14 

7 Базова система введення/виведення BIOS 8 10 

8 
Графічні режими. Відображення, координати та атрибути 
пікселів. 

6 9 

 Разом 72 106 

 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни є скла-

дання письмового звіту за темами вказаними у пункті 6.1. 
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

годину самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну части-
ну, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформляється на стандартному папері формату А4 (210х297) з 
одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Звіт 
може бути рукописним або друкованим і виконується українською 
мовою. Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 
спільно обумовлені студентом з викладачем. 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання не передбачено. 

 

8. Методи навчання 
Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у 

програмі Power Point), роздатковий матеріал, дискусійне обговорення 
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проблемних питань. На лабораторних заняттях студенти працюють з 
ліцензованими програмними продуктами.  

 

9. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни про-

водиться в усній та письмовій формах, шляхом захисту виконаних ла-
бораторних робіт та у вигляді комп’ютерних тестів.  

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом захисту звіту 
про самостійну роботу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

10.1. Розподіл балів (іспит): 
Поточне оцінювання Модульний кон-

троль Су
ма

 

Модуль1 

змістовий  
модуль 1  

Модуль2 

змістовий  
модуль 2 

№1 №2 

 

Тема 
20 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Іспит 40 100 
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10.2. Шкала оцінювання  
Загальна сума 

балів 
Для іспиту 

90 – 100 Відмінно 

74– 89 Добре 

60 – 74 задовільно 

35 – 59 
не задовільно 

з можливістю повторного складання 

1 – 34 

не задовільно 

з обов’язковим повторним вивченням дисцип-
ліни 

 

 

 

11.  Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни "Системне програмування",  “Асемблер для 
х86 і Pentium” студентами галузі знань 12 “Інформаційні техно-
логії” денної та заочної фоми навчання /Зибін С.В. – Київ: Дер-
жавний університет інформаційно-комунікаційних технологій. 
2011. – 98 c. 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний 
посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернети-
ки. / Анісімов А.В., Кулябко П.П. − Київ. – 2017. – 110 с.  
2. Антоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології: 
управління знаннями : навч. посібник / В.М. Антоненко, С.Д. Мам-
ченко, Ю.В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 
2016. – 212 с. 
3. Воронін А.М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчаль-
ний посібник. / А.М. Воронін, Ю.К. Зіатдінов, А.С. Климова. − К. : 
НАУ-друк, 2009. – 136 с. 
4. Шаховська Н.Б. Проектування обчислювальних систем: навчаль-
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ний посібник / Н.Б. Шаховська, В.В. Литвин – Львів: Магнолія-2006, 

2011. – 380 с. 
5. Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навчальний 
посібник / Л.А. Павленко. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 260 с. 
 

Допоміжна 
1. Марченко А.В. Проектування обчислювальних систем [електронний 
ресурс] / А. В. Марченко. – К., 2016. – 

2. Недашківський О. Л. Планування та проектування обчислювальних 
систем / О.Л. Недашківський. – К., 2014. – 215 с. 
3. Girdhar Joshi. Management Information Systems / Joshi Girdhar. New 

Delhi: Oxford University Press, 2013. – p. 328. 

4. Kenneth L. Management Information Systems: Managing the Digital 

Firm (11 ed.) / L. Kenneth, C. Laudon. Prentice Hall.Course Smart, 2015. – 

p. 164.. 

 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Бібліотека НУВГП – http://lib.nuwm.edu.ua/ 

2. Рівненська державна обласна бібліотека – http://libr.rv.ua/ 

3. Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / –  

http://ena.lp.edu.ua 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського-     

http://www.nbuv.gov.ua  

 

http://lib.nuwm.edu.ua/
http://libr.rv.ua/

