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 ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою викладання дисципліни “Системне 
програмування” є отримання 
студентами знань з області 

програмування на мовах низького рівня та 
з області 

організації та реалізації системних задач. 
Оволодіння такими знаннями дозволить 
реалізовувати задачі автоматизації 

обробки інформації, автоматизації 
керування 

об'єктами, в тому числі, 
сільськогосподарськими, за допомогою 
комп'ютерної 

техніки. Такі знання майбутній спеціаліст 
зможе застосовувати як при 
подальшому навчанні, так і після 

отримання вищої освіти у своїй 
професійній 

діяльності. 
Посилання на 
розміщення  навчальної 

дисципліни  на 
навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?i
d=2770#section-6 

Компетентності P4. Здатність забезпечувати 
захист інформації, що 

обробляється в комп’ютерних та 
кіберфізичних 

системах та мережах з метою 
реалізації встановленої 
політики інформаційної безпеки. 

P10. Здатність здійснювати 
організацію робочих місць, 

їхнє технічне оснащення, розміщення 
комп’ютерного устаткування, 
використання організаційних, 

технічних, алгоритмічних та інших 
методів і засобів захисту 
інформації. 

P13. Здатність вирішувати 
проблеми у галузі 

комп’ютерних та інформаційних 
технологій, визначати 
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обмеження цих технологій. 
Програмні результати 

навчання 

N2. Мати навички проведення 

експериментів, збирання 
даних та моделювання в комп’ютерних 
системах. 

N6. Вміти застосовувати знання для 
ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних 
задач 
спеціальності, використовуючи методи, 

що є найбільш 
придатними для досягнення поставлених 

цілей. 
N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та 
синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 
N10. Вміти розробляти програмне 
забезпечення для 

вбудованих і розподілених застосувань, 
мобільних і 

гібридних систем, розраховувати, 
експлуатувати, типове 
для спеціальності обладнання. 

N12. Вміти ефективно працювати як 
індивідуально, так і у 

складі команди 
N13. Вміти ідентифікувати, 
класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем та їх 
компонентів. 

N23. Здатність адаптуватись до нових 
ситуацій, обґрунту- 
вати, приймати та реалізовувати у 

межах компетенції 
рішення.. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок (soft 
skills) 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 
Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово 
Здатність працювати в команді. 

Структура навчальної 

дисципліни 

Модулів – 2 

Змістовних модулів – 2 
Загальна кількість годин – 165 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
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аудиторних – 4; 
Самостійної роботи студента – 8. 

Лекцій – 18 год 
Лабораторні – 18 год 
Самостійна робота – 69 год 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

Сума балів = 100: 
60 – поточна робота; 

40 – модульний контроль; 
Розподіл балів: 
а) Відвідування лекцій: 10 балів - 1 бал за 

лекцію); 
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів  

1-й модульний контроль 20 балів, 8 
тиждень, (Рівень1 -20 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 2 -10 питань 0.5 бали за 

питання, Рівень 3 5 питань 1 бал за 
питання) 
2-й модульний контроль 20 балів, 15 

тиждень; Рівень1 -20 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 2 -10 питань 0.5 бали за 

питання, Рівень 3 5 питань 1 бал за 
питання) 
 

в) Лабораторні роботи: 50 балів, 5 балів за 
лабораторну роботу: 2 бали – підготовка 

звіту виконання лабораторної роботи; 2 
бала – усний захист лабораторної роботи; 
1 бал – робота на занятті та вчасно 

зданий звіт.  
Додаткові бали (участь олімпіадах, 

конференціях, написання статей, активна 
студентська діяльність тощо) 5-10 балів. 
Нормативні документи: 

 http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здбувача 

вищої освіти 

Мати зання з: архітектури комп’ютера 
та системи команд процесорів Intel; 
технології розробки програм на мові С з 

використанням системних функцій; 
фундаментальних концепцій сучасних 
операційних систем; 

технологій розробки програм для 
Windows; 

Поєднання навчання та практичними навичками розробки 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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досліджень алгоритмів роботи периферійних 
пристроїв; 
умінням розроблювати драйвери 
периферійних пристроїв; 
умінням розроблювати програми для 
Windows; 
умінням самостійно опановувати нові 
методи та технології розробки 
системних програм. 

Інформаційні ресурси 1. Таненбаум Э. Современные 
операционные системы, 2-е изд.: Пер. с 
англ. - 
СПб: Питер, 2003. - 1040 с.: ил. 
2. Гордеев А. В., Молчанов А. Ю. Системное 
программное обеспечение: 
Учебник для вузов - СПб: Питер, 2003. - 736 
с.: ил. 
3. Вильямс А. Системное 
программирование в Windows 2000 для 
профессионалов - СПб: Питер, 2003. - 624 
с.: ил. 
4. Джонсон М. Системное 
программирование в среде Win32, 2-е изд.: 
Пер. с 
англ. - M.: Издательский дом "Вильямс", 
2001. - 464 с.: ил. 
5. Рихтер Дж. Windows для 
профессионалов: создание эффективных 
Win32 
приложений с учетом специфики 64-
разрядной версии Windows, 4-е изд.: 
Пер, англ - СПб: Питер; М.: Издательско-
торговый дом "Русская Редакция", 
2001. - 752 с.; ил. 
 
 
Мельник --- ? 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 

перескладання 

Оформлення та захист звіту 

виконується протягом двох неділь:  
Захист звіту на поточному заняті на 2-й 
тиждень може бути оціненим  

максимальною кількістю балів,  
на 3-й тиждень на один бал менше,  

на 4-й і далі тижні на два бали нижче 
максимальної оцінки. 
На здачу кожного з модулів студенту 

надається одна спроба. 
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У разі якщо здобувач вчасно не встиг 
здати та захистити звіт, він має право 

здати та захистити його на 
консультації.  
Прийом звітів та їх поточне оцінювання 

завершується на останньому 
підсумковому заняті. 

У разі якщо здобувач не набрав 
достатньої кількості балів для заліку, 
його відправляють на комісію по ліквідації 

заборгованості, якщо і тоді здобувач не 
набирає необхідних балів передбачається 

повторний курс.   
Правила академічної 
доброчесності 

Академічна доброчесність досягається: 
- За рахунок виконання додаткових 
завдань, що не допускають списування та 
усним захистом що перешкоджають 
обману; 
- https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Пропущені заняття відпрацьовуються 
здобувачами самостійно. Електроні 

варіанти лекцій доступні на платформі 
moodle  та/або в групі Telegram 
відповідного курс, лабораторні 

виконуються у вигляді звіти та 
захищаються на наступному занятті чи 

на консультації, індивідуальні завдання 
надаються для студентів, що 
знаходяться на індивідуальному плані 

навчання, здобувачі мають право 
використовувати власні ноутбуки, якщо 

вони підтримують необхідне ПЗ, а також 
власні телефони для тестування 
розроблених програмних продуктів. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі можуть перезарахувати 
частину лабораторних робіт та бути 
звільненими від відвідування лекційних 

занять, якщо нададуть інформацію що 
вони проходили навчання по дисципліні 

програмування мобільних пристроїв, чи 
професійно працюють за даною 
тематикою. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання В кінці заняття проводиться опитування 

які додаткові можливості здобувачі 
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зворотної інформації 
про дисципліну* 

хотіли б освоїти з даного предмету. 

Оновлення* Для формування дисципліни були проведені 
дослідження подібних дисциплін що 
викладаються у вищих вузах України, а 
також дослідженні безкоштовні курси 
подібної тематики наявні в мережі 
Інтернет.  
Здобувачі отримують додаткові завдання, 
де досліджують нові можливості розробки 
мобільних програм, описують їх виконання і 
в подальшому такі задачі можуть 
розглядатися як основні завдання для 
наступних курсів.  

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Проводиться за основними вимогами 
передбаченим навчальною частиною та 

відділом з якості освіти. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 

залучені до викладання 

 

Інтернаціоналізація Здобувачі мають можливість брати 

участь в міжнародних конкурсах. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Лекцій__18_год Прак./лабор./сем.__18_ год Самостійна робота _69_ 

год 

 
МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Апаратне та програмне забезпечення  
 

 

ТЕМА 1.  
Основні поняття операційних систем 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

ТЕМА 2.  
Обробка та типи переривань. Ядро ОС 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 

ТЕМА 3.  
Класифікація процесів і види відношень між ними 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 

ТЕМА 4.  
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Керування пам'яттю 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 

ТЕМА 5.  
Організація керування віртуальною пам’яттю 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 
 

 
 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання_30_ балів 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань, модуль 1_20_ бала 
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Модуль 2. 
Змістовий Програмування процесами API  

 

 
ТЕМА 6.  

Стратегії керування віртуальною пам'яттю 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 7.  

Основні стратегії 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 8.  

Керування процесорами 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 9. 

Мультипроцесорні системи 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
  

  

  

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання_30_ балів 

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль 2_20_ балів 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо) 5 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 

бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
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ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Лекція 1 Основні поняття операційних систем 

 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин

:2 

Літерату

ра:_1,3_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 

……………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 
…………………………………………………………….. 

Опис 

теми 

1. Основні терміни і означення 

2. Функції, ресурси та взаємозв'язки ОС 
3. Покоління операційних систем 
4. Класифікації операційних систем 

 
Лекція 2 Обробка та типи переривань. Ядро ОС 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин
:2 

Літератур

а: 2,4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

1. Процес - це програма в стадії її виконання. 
2. Процес - це об'єкт, якому виділяється процесор 

3. Стани та їх переходи 
Лекція 3 Класифікація процесів і види відношень між ними 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 

годин
: 2 

Літератур
а:_ 1,5_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 
…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

1. Класифікація процесів і види відношень між ними  
2. Взаємовиключення. Алгоритм Деккера 

3. Семафори. Монітороподібні засоби синхронізації  
Лекція 4 Керування пам'яттю 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 

годин
: 2 

Літератур
а: 1,2_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 
…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

1. Організація та ієрархія пам'яті 
2. Стратегії керування пам'яттю 

3. Розподіли пам'яті 
Лекція 5 Організація керування віртуальною пам’яттю 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 

годин
: 2 

Літератур
а: 2,4 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 
…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

1. Механізм відображення віртуальних адрес в реальні 
2. Сторінкова, сегментна та комбінована організації віртуальної пам'яті 

Лекція 6 Стратегії керування віртуальною пам'яттю 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин

: 2 

Літератур

а: 3,4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

1. Основні стратегії 

2. Локальність 
3. Робочі множини та підкачки сторінок 

Лекція 7 Основні стратегії 

Резуль

тати 

Кількі

сть 

Літератур

а: 5,4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 

…………………………………………………………………… 
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навчан
ня 

годин
: 2 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

1. Рівні планування в ОС 
2. Дисципліни планування 

Лекція 8 Керування процесорами 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин
: 2 

Літератур

а: 1,5,3_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ…………………………

……………………………………………………………………………………
……………… 

Опис 

теми 

1. Організація та ієрархія пам'яті 

2. Стратегії керування пам'яттю 
3. Розподіли пам'яті 

Лекція 9 Мультипроцесорні системи 

Резуль
тати 

навчан

ня 

Кількі
сть 
годин

: 2 

Літератур
а:_ 1.3,4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-5 
…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsOfa32mALQ…………………………
…………………………………… 

Опис 

теми 

1. Мультипроцесорні системи 

2. Організація мультипроцесорної апаратури 
3. Організація з роздільними моніторами 

 

    

  

 
Лабораторна 1 Створення діалогових вікон засобами Windows API та їх використання у 

прикладних програмах 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин
: 2  

Літератур

а: 3,5_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-6 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=Bx60qVuE-xU) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Вивчення основних принципів створення діалогових вікон у прикладних програмах за 
допомогою мови сценарії ресурсів (Resource Script Language). Вивчення методів 

взаємодії діалогового вікна з потоком-власником та операційною системою через 
систему повідомлень. 

Лабораторна 2 Консольні Win32-програми для Windows 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин

: 2  

Літератур

а:_ 3,5_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-6 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=42UGC1hSuJI) 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

Ознайомитися із принципами і засобами створення консольних програм для  

Windows. Навчитися використовувати функції Win32 API для роботи з консоллю. 
Лабораторна 3 Створення віконних програм у Windows 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 

годин
: 2  

Літератур
а: 1,5_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-6 
…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=F7J_-qvf0ak) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Ознайомитися із структурою та етапами створення віконних програм для Windows  

Лабораторна 4 Використання ресурсів у програмах для Windows 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин

: 2  

Літератур

а: 2,3.4_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-6 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=42UGC1hSuJI) 
……………………………………………………………… 

Опис Ознайомитися із засобами створення та використання ресурсів у програмах для 
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теми Windows 
Лабораторна 5 Робота з динамічними бібліотеками у програмах для Windows 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 

годин
: 2  

Літератур
а: 1.2,5_ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-6 
…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=ptLCqfSBk9A) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Розробити найпростіші додатки для демонстрації розпізнавання стандартних жестів. 

Лабораторна  6 Програмування файлових операцій засобами Windows API  

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кількі

сть 
годин

: 2  

Літератур

а 2,4.5_ 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2770#section-6 

…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=ptLCqfSBk9A) 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

Ознайомитися із засобами Win32 API для роботи з файлами. Навчитися 

використовувати ці функції для програмування файлових операцій.  
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