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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Системне програмування” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 
01  –  Освіта/Педагогіка,   спеціальності 114  – Середня освіта (Інформатика). 

Предметом вивчення є принципи розробки системних і прикладних програм, роботи 

з комп’ютерними пристроями на низькому рівні.  

Міждисциплінарні зв’язки: програмування, комп’ютерна логіка, системне 

програмне забезпечення, алгоритми і структури даних, архітектура комп’ютерів, паралельні 

та розподілені обчислення та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Мова С++ в системному програмуванні. 

2. Принципи і методи розробки системних утиліт. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Системне програмування” є 

розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій проектування та 

реалізації системних програм з використанням переривань і звертань до пам’яті, алгоритмів 

обробки інформації різних типів даних, вивчення принципів реалізації системних програм з 

використанням сучасних технологій програмування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Системне програмування” є 

ознайомлення студентів з принципами побудови системних програм, засвоєння основ 

побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, 

обробки та передавання даних, вивчення основ програмування на низькому рівні, вивчення і 

реалізація основних алгоритмів, покладених в основу операційних систем.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

основні методи роботи з пам’яттю за допомогою мови С++, систему адресації пам’яті 

сучасних процесорів, принципи побудови спеціалізованих апаратно-програмних 

обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних, принципи побудови 

всіх класів системних програм, 

вміти:  

створювати програми підвищеної складності на мові С++, створювати програми на 

сучасних мовах програмування для моніторингу роботи технічного і програмного 

забезпечення,  використовувати сучасні програмні середовища, проектувати та 

реалізовувати програмні комплекси для контролю за технічними та програмними засобами 

обчислювальних систем. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225  годин /_7,5  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Мова С++ в системному програмуванні.  

Тема 1. Windows, стандарти і відкриті системи. Особливості використання 

сучасних систем програмування для написання системних програм. Типи даних в сучасних 

мовах програмування. Побітові операції. 

Тема 2. Використання файлової системи і функцій символьного 

введення/виведення у сучасних операційних середовищах. Правила іменування файлів. 

Стандартні пристрої і консольне введення/виведення. Управління файлами і каталогами. 
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Тема 3. Реєстр операційної системи Windows. Вказівники файлів. Атрибути файлів і 

управління каталогами. Стратегії обробки файлів. Управління системним реєстром. 

Тема 4. Обробка виключень. Помилки й виключення. Обробники завершення. 

Обробники управляючих сигналів консолі.  

Тема 5. Управління пам’яттю, відображення файлів та бібліотеки DLL. Куча. 

Управління пам’яттю кучі. Динамічно компоновані бібліотеки. Управління версіями DLL. 

 

Змістовий модуль 2 Принципи і методи розробки системних утиліт. 

Тема 6. Програмні засоби управління процесами. Процеси й потоки Windows. 

Процеси в багатопроцесорному середовищі. Часові характеристики процесу. Генерація 

управляючих подій консолі. 

Тема 7. Синхронізація потоків й планування виконання. Управління потоками. 

Приорітети процесів і потоків й планування виконання. Полегшені потоки. Об’єкти 

синхронізації потоків. Семафори. Події. Модель змінних умов і властивостей безпеки. 

Об’єкт черги. Безпечна відміна виконання потоків. 

Тема 8. Програмні засоби управління мережею. Сокети Windows. Клієнтські 

функції сокету. Внутрішньопроцесорні сервери. 

Тема 9. Програми, що реалізують службу Windows Services. Обробник 

управляючих команд служби. Управління службами Windows. Реєстрація подій. 

Тема 10. Асинхронне введення/виведення. Розширене введення/виведення з 

використанням процедури завершення. Таймери очікування. Порти завершення 

введення/виведення. 

Тема 11. Програмування у середовищі Win64. Модель програмування Win64. Типи 

даних. Перенесення наявного програмного коду. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Харт Д. Системное программирование в среде Windows, 3-е издание. : Пер. с англ. - М. : 

Издательский дом "Вильямс", 2005. – 592 с. 

2. Басе Л., Клементе П., Кацман Р. Архитектура программного обеспечения на практике. 2-е 

издание. — СПб.: Питер, 2006. – 575 с 

3. Уотсон К., Нейгел К., Педерсен Я.Х., Рид Д.Д., Скиннер С. Visual C# 2008: полный курс.  

М: Диалектика, 2008. – 1340 с. 

4. Басс Л., Клементс П., Кацман Р. «Архитектура программного обеспечения на практике», 

СПб: Питер, 2005. – 576 с. 

5. Соммервилл Иан «Инженерия программного обеспечения. Изд.6»; М: Диалектика-

Вильямс,  2002. – 624 с. 

6. Абель «Системное программирование», М. Высшая школа, 1990. –  456 с. 

7. Вильямс И.Д. Системное программирование в среде Windows,  М: Вильямс, 2005. – 592 с. 

8. Таненбаум Э. Современные операционные системы, 3-е издание, СПб: Питер, 2007. – 

1038 с. 

9. Таненбаум Э. Архитектура компьютера, 5-е издание, СПб: Питер,  2007. – 698 с. 

Допоміжна 

10. Орлов С. Технологии разработки программного обеспечения. Издание 3. СПб: «Питер», 

2004. –528 с. 

11. Тамре Л. «Введение в тестирование программного обеспечения», М: Диалектика-

Вильямс, 2003. – 368 с. 

12. Вигерс Карл «Разработка требований к программному обеспечению», М: Русская 

Редакция, 2004. – 576 с. 



5 

 

13. Несвижский В. Программирование аппаратных средств в Windows (2-е издание), М: 

Диалектика-Вильямс, 2008. – 528 с. 

14. Кип Ирвин  Язык ассемблера для процессоров Intel. 4-е издание. М: Диалектика, 2005. –

912 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Системне програмування” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль: 7-й семестр – диференційований залік, РГР, 8-й семестр – 

іспит, РГР. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування. 
 


