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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни  Системне програмне забезпечення 

Рік викладання  2021-2022 навчальний рік 

Викладачі  

Лектор - Смірнов Сергій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та програмного 

забезпечення, http://kbpz.kntu.kr.ua/smirnov-sergiy/ 

Асистент – Дрєєва Ганна Миколаївна, аспірант кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, 

http://kbpz.kntu.kr.ua/dreeva-ganna/ 

Контактний телефон  (0522)-390-449 – кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення, робочі дні з 830 до 1420 

E-mail:  gannadreeva@gmail.com 

Консультації  
Очні консультації згідно розкладу консультацій Понеділок та Середа з 1420 до 1530 

Онлайн консультації: Telegram, Viber -  в робочі дні з 830 до 1420 

 

2. Анотація дисципліни 

Курс «Cистемне програмне забезпечення» призначений для набуття майбутніми спеціалістами з програмування глибоких знань про 

алгоритми роботи, структуру, функціональну архітектуру сучасного системного програмного забезпечення та практичних навичок розробки 

СПЗ. Розглядаються принципи розробки трансляторів та компіляторів. Вивчаються основи аналізу, оптимізації та синтезу програмного коду. 

Вивчаються принципи роботи, різні типи, склад СПЗ сучасних ОС, системні служби та сервіси (менеджер пам’яті, менеджер об’єктів), виконавча 

підсистема та підсистема введення/виведення, алгоритми роботи багатозадачних ОС, прийоми розробки та керування багатопотоковими 

програмними додатками на платформі .NET, процес функціонування та розробки драйверів в ОС Windows. 

3. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Системне програмне забезпечення» є формування у студентів системи ґрунтовних теоретичних знань 

щодо структури і функціональної архітектури сучасного системного програмного забезпечення, а також практичних навичок з розробки 

компіляторів, драйверів, системних служб,  драйверів віртуальних та фізичних пристроїв, створення і керування виконанням процесів і потоків 

комп’ютерної системи. 

Завданням навчальної дисципліни “ Cистемне програмне забезпечення ” є набуття здобувачами вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія” здатності P2 використовувати сучасні методи і мови програмування для 

розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення, P3 створювати системне програмне забезпечення комп’ютерних систем  

(компілятори, системні компоненти (служби), драйвери). 

http://kbpz.kntu.kr.ua/smirnov-sergiy/
http://kbpz.kntu.kr.ua/dreeva-ganna/


4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання викладання  курсу  передбачає для  засвоєння дисципліни традиційні  лекційні  заняття  із  застосуванням  

електронних  презентацій, поєднуючи із лабораторними роботами; формат очний (offline / Face to face). 

Для заочної форми навчання – під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни студент буде: 

 

Знати: 

наукові положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів та систем (архітектура програмного забезпечення сучасних 

операційних систем, функції системного програмного забезпечення, особливості розробки та впровадження СПЗ). 

Вміти: 

застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмнотехнічних 

засобів комп’ютерних систем для вирішення технічних задач спеціальності, а саме розробляти компілятори мов програмування, системні служби 

та драйвери, керувати процесами і потоками виконання. 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття  Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення  7,8 семестр 

Спеціальність  123 Комп’ютерна інженерія 

Кількість кредитів / годин  5/150 

Кількість змістових модулів  4 

Нормативна / вибіркова  нормативна 

7 семестр 

лекції  14 

лабораторні роботи  14 

самостійна робота  32 

Вид підсумкового контролю : залік  

8 семестр 

лекції  20 

лабораторні роботи  10 

самостійна робота  30 

Вид підсумкового контролю : екзамен 30 



7. Пререквізити 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних дисциплін: 

«Програмування», «Архітектура комп’ютерів», «Системне програмування», «Інженерія програмного забезпечення». 

8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon 2.4, (15 шт.), AMD 

Semprom LE-1150 (18 шт.), Athlon II 215x2 (10 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), програмне забезпечення Windows Driver Kit Version 7.1.0 

(ліцензія Freeware), онлайн C# компілятор (https://dotnetfiddle.net), OpenOffice версії 4.1.7 (ліцензія LGPL), Google Chrome версії 80.0.3987.162 

(ліцензія EULA), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 



 

10. Навчально-методична карта дисципліни 

7 семестр. 

Тиждень, дата, 

академічні години Тема, основні питання  Форма діяльності 

(заняття) /формат Матеріали  
Література, 

інформаційні 

ресурси 
Завдання, години  Вага оцінки  Термін виконання 

Змістовий модуль І. Основи розробки компіляторів. Лексичний аналіз  програмного коду. 

Тиж. 1, 2, 3, 4 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 1 Основи 

компіляції 

програмного коду 

Місце компіляторів в 

системному 

програмному 

забезпечення. Види 

мов програмування. 

Сучасні тенденції в 

розробці 

компіляторів. 

Інструментарій 

розробника. Базова 

структура 

компілятора. Фази 

компіляції. 

Транслятори та 

інтерпретатори. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація  1, 2, 3, 4 

 

 

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал теми 1. 

6 год. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 4 тижня 

Тиж. 1-2 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 1 Основи 

компіляції 

програмного коду  

Організація таблиць 

ідентифікаторів. 

Поняття лексеми та 

ідентифікатора.  

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

№ 1. 

2 год. 

15 балів  
Самостійна робота 

до 2 тижня 

Тиж. 5-6 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 2 Лексичний 

аналіз програмного 

коду.  

Алгоритми 

визначення лексем, 

діагностика 

лексичних помилок. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 1, 2, 3 

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал теми 2. 

3 год. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 6 тижня 

Тиж. 3-6 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 2 Лексичний 

аналіз програмного 

коду. Проектування 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

15 балів  
Самостійна робота 

до 6 тижня 



лексичного 

аналізатора. 

 

№ 2. 

3 год. 

 Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 50 балів  

Змістовий модуль 2. Основи розробки компіляторів. Синтаксичний та семантичний аналіз  програмного коду. Генерація і оптимізація об’єктного коду. 

Тиж. 7,10 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 3 

Синтаксичний 

аналіз програмного 

коду.  

Види розбору. 

Синтаксичні дерева. 

Визначення порядку 

виконання операцій. 

Приведення типів. 

стратегії відновлення 

після виявлення 

синтаксичних і 

семантичних 

помилок. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 1, 2, 3 

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал теми 3. 

6 год. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 10 тижня 

Тиж. 7-10 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 3 

Синтаксичний 

аналіз програмного 

коду.  

Побудова простого 

дерева виведення 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

№ 3. 

3 год. 

15 балів  
Самостійна робота 

до 10 тижня 

Тиж. 11,14 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 4 Генерація 

проміжного та 

об’єктного коду.  

Генерація проміжних 

представлень 

програми. 

Трьохадресний код. 

Оптимізація коду під 

час компіляції. Види 

та способи 

оптимізації. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 1, 2, 3 

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал теми 4. 

6 год. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 14 тижня 

Тиж. 11-14 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 4 Генерація 

проміжного та 

об’єктного коду. 

Генерація об’єктного 

коду заданих мовних 

конструкцій і 

оптимізація методами 

згортки та 

виключення зайвих 

операцій.  

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

№ 4. 

3 год. 

15 балів  
Самостійна робота 

до 14 тижня 



 Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 50 балів  

Семестр 8 

Тиждень, дата, 

академічні години Тема, основні питання  Форма діяльності 

(заняття) /формат Матеріали  
Література, 

інформаційні 

ресурси 
Завдання, години  Вага оцінки  Термін виконання 

Змістовий модуль 3. Архітектура системного програмного забезпечення. 

Тиж. 1-5 

(за розкладом) 

10 год. 

Тема 5 Архітектура 

системного 

програмного 

забезпечення на 

прикладі ОС 

Windows.  

Режим «ядра», режим 

«користувача». 

Системні компоненти 

режиму «ядра». 

Робота з менеджером 

системних служб. 

Зупинка, запуск та 

видалення 

системного сервісу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація  4, 5, 6, 7 

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал теми 5. 

20 год. 

10 балів 
Самостійна робота 

до 5 тижня 

Тиж. 1-3 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 5 Архітектура 

системного 

програмного 

забезпечення на 

прикладі ОС 

Windows.  

Розробка системного 

сервісу. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

№ 5. 

5 год. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 4 тижня 

Тиж. 4-5 

(за розкладом) 

2 год. 

Тема 5 Архітектура 

системного 

програмного 

забезпечення на 

прикладі ОС 

Windows.  

Різні варіанти 

встановлення, 

запуску, зупинки та  

видалення 

системного сервісу. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

№ 6. 

5 год. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 4 тижня 

 Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 30 балів  

Змістовий модуль 4. Розробка драйверів. 

Тиж. 6-10 

(за розкладом) 

10 год. 

Тема 6 Розробка 

драйверів. 

Архітектура 

підсистеми введення/ 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 4, 5, 6, 7 

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал теми 6. 

10 балів  
Самостійна робота 

до 10 тижня 



виведення. 

Місце драйверів в 

СПЗ. Асинхронне 

введення виведення. 

Відкладений виклик 

процедур драйвера. 

Модель драйверу. 

Точки входу 

драйверів.  

Plug and Play 

драйвери.  

20 год. 

Тиж. 6-10 

(за розкладом) 

4 год. 

Тема 6 Розробка 

драйверів. 

Розробка драйверу 

віртуального диску. 

Встановлення, запуск 

і керування 

драйвером. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
8 

Самопідготовка до 

виконання 

лабораторної роботи 

№ 7. 

10 год. 

20 балів  
Самостійна робота 

до 10 тижня 

 Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів  

 Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  



 

11. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік (7 семестр), екзамен (8 семестр). 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Системне програмне забезпечення» здійснюється згідно з кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою. 

Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, 

виконання лабораторних робіт), для оцінювання якої призначається 100 балів (у 1 семестрі вивчення дисципліни) і 60 балів, та екзамену, 

максимальна оцінка за який складає 40 балів (у 2-гому семестрі вивчення). 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Системне програмне забезпечення» 

7 семестр 

 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4  100 

Л ЛР Л ЛР Л ЛР Л ЛР 

10 15 10 15 10 15 10 15 

 

8 семестр 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Екзамен Сума 

Т5 Т6 40 100 

Л ЛР ЛР Л ЛР 

10 10 10 10 20 

Примітка: Т1, Т2,…,Т6 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні роботи 



 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні роботи, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який:   

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом;  

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;  

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою;  

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває;  

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію;  

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально 

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи.  

оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який:  

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях;  

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування;  

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу;  

оцінку «добре» (74-81 бал, С) - заслуговує студент, який:  

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок;  



- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність;  

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою;  

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії;  

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок;  

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 

- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою;  

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Alfred V. Aho, Compilers: Principles, Techniques, and Tools 2nd Edition, Kindle Edition / Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. 

Ullman/ - Pearson Education Limited, 2013 – 966 p. 

2. К. Л. Бруно/ LLVM. Инфраструктура для разработки компиляторов / Кардос Лопес Бруно, Аулер Рафаэль / ДМК Пресс, 2015 – 344 с. 

3. Свердлов С. / Конструирование компиляторов. Учебное пособие/ Сергей Свердлов / LAP Lambert Academic publishing,  2015 – 570 c. 

4. Замятин А.В. / Операционные системы. Теория и практика. учебное пособие / Замятин А.В./ ТПУ ,  2011 – 280 с. 

5. Смірнов С.А./ Проектування комп’ютерних систем та мереж./ Смірнов С.А., Смірнов О.А., Конопліцька-Слободенюк О.К., Буравченко 

К.О., Смірнова Т.В. Поліщук Л.І. / Навчальний посібник – Кропивницький: вид. Лисенко В.Ф. 2019. – 264 с. 

6. B. Albahari / C# in a Nutshell, 4rd Edition/ Ben Albahari, Joseph Albahari / Ben Albahari, Joseph Albahari, 2010 – 1060 с. 

7. Соломон Д. / Внутреннее устройство Windows /Соломон Д., Руссинович М., Ионеску А., Йосифович П.,/ Питер, 2016 – 944 с. 

 

Методичне забезпечення 



8. Бісюк В.А. / Системне програмне забезпечення. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з предмету «Системне 

програмне забезпечення/ Бісюк В.А., Смірнов С.А., Дрєєва Г.М. / ЦНТУ, 2021 – 63 с. 

 

Допоміжна 

9. Johnson M. Hart/ Windows System Programming/ Johnson M. Hart / Addison-Wesley Professional; 4 edition, 2015 – 656 р. 

10. Смірнов С.А./ Розробка методу передтестової компіляції й розподілу доступу./ Смірнов С.А., Смірнов О.А., Коваленко О.В., Коваленко 

А.С. / Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”, м. 

Кропивницький. 19-20 квітня 2018р. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2018. – С. 214-215 

 

Інформаційні ресурси 

11. - Дистанційна освіта ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=173 

12. – Stackoverflow (збірник статей і блогів з програмування) https://stackoverflow.com 

13. – Офіційна документація Microsoft з програмування драйверів - https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/gettingstarted/ 
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