
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
 
 
 
 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

Програмування електронних пристроїв та систем 
(назва дисципліни) 

 

Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Електроніка 

Спеціалізація: Комп'ютерні системи та мережі 

Термін засвоєння ОПП: 4 роки − нормативний, 3 роки − скорочений 
(нормативний, скорочений строк навчання) 

 
Форма навчання: для всіх форм навчання 

(денна, заочна форма навчання) 
 

Кафедра: Автоматизації енергетичних процесів 

 

Розробники: к.т.н., доц. Федюшин О.І. 

 

 

м.Харків 2015 рік  



 

1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інформатика та обчислювальна техніка. 
2. Фізика. 
3.Інформаційні системи в управлінні та навчанні. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Мікропроцесорні системи і мікроконтролери 
2. Адміністрування в комп’ютерних мережах 
3.Телекомунікаційні та комп’ютерні мережі  
4. Обчислювальні системи 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
- структуру та архітектуру ПЕОМ на основі мікропроцесора Intel® х86; 
- основи організації обчислювального процесу на ЕОМ; 
- організацію та структуру мови асемблер; 
- засоби організації програм на мові асемблер; 
- загальні принципи та методи програмування, а також основи 

проектування програм; 
- принципи програмування арифметичного співпроцесора; 
- розширені можливості сучасних мікропроцесорів (MMX, SSE(2,3)); 
- принципи побудови програм для реального та захищеного режимів 

роботи процесорів; 
- принципи програмування для різних операційних систем (ОС), у тому 

числі: MS-DOS®, MS Windows® і Unix® (Linux®); 
- загальні принципи трансляції вихідних текстів програм; 
- принципи побудови трансляторів та ії складових частин; 
- загальні принципи лексичного аналізу; 
- загальні принципи синтаксичного аналізу; 
- методи розподілу пам’яті та методи генерації об’єктного коду; 
-функціональне призначення складових частин інтегрованого середовищ 

розробки програмного забезпечення. 
- існуючи технології проектування програмних продуктів та особливості їх 

виконання;                                                                                                        
- існуючи етапи проектування програм, відповідну їм документацію та 

вимоги ЄСПД щодо оформлення цих документів;                                           
- засоби побудови алгоритмів, їх властивості, способи опису і зображення; 
- фізичні та логічні одиниці інформації, їх зв’язок та застосування в 

окремих програмних модулях; 



- структуру програм на мовах С++/C#, основні конструкції, організацію 
взаємодії конструкцій;  

- методи розподілення статичної та динамічної пам’яті; 
- основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування; 
- основи розробки програм за допомогою функцій Win32 API;                                                                                                               
- технологію розробки програм (прикладних, мережних, керуючих, 

інтерфейсів користувача, тощо) із застосуванням можливостей мов 
програмування С++/C#, середовища Visual C та бібліотеки класів MFC. 

 
- вміти:  
- працювати із даними представленим у двійковій системі числення та ії 
похідних; 
- працювати із даними, представленими у внутрішньому форматі 
обчислювальної системи; 
- розробляти алгоритми програм; 
- реалізовувати основні обчислювальні процедури на мові асемблера; 
- розробляти програми для роботи і з цілими числами; 
- розробляти програми для роботи і з рядками; 
- розробляти програми для роботи і з дійсними числами; 
- програмувати арифметичний співпроцесор; 
- працювати із ланцюжками символів; 
- вміти використовувати спеціальне програмне забезпечення для аналізу коду 
програм та будови аналізаторів; 
- виконувати настройку комп’ютера та інтерактивного інтегрованого 
середовища програмування Visual C; 
- застосовувати низхідну та висхідну технологію проектування програм; 
- поділяти програму, що проектується, на складові частини (функції, 
бібліотеки, файли); 
- використовувати стандартні бібліотечні функції, шаблони та класи; 
- виконувати розробку прикладних програм, із застосуванням можливості 
мови програмування С++/C#; 
- розробляти програми на С++/C# у відповідності до технології об’єктно-
орієнтованого програмування; 
- виконувати розробку програм на С++/C# із використанням бібліотеки 
класів MFC; 
- виконувати відлагодження та тестування програм, що розробляються; 
- розробляти програмну документацію у відповідності до вимог ЄСПД. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Архітектура мікропроцесора.  
Тема 1. Архітектура мікропроцесора та ії складові. Вступ. Задачі 

курсу. Архітектура процесора Фон Неймана та її складові 



Тема 2. Програмна модель процесора x86 та IA32. Визначення 
регістра, програмно-доступні регістри(РЗП, сегментні регістри, регістр 
прапорців), програмно-недоступні регістри. 

Тема 3. Системне програмне забезпечення для розробника програм. 
Трансляція програм та види трансляторів, етапи компіляції, системне 
програмне забезпечення – компілятори, компонувальники, редактори 
ресурсів, налагоджувачі, інтегровані середовища розробника. 

Тема 4. Управління пам’яттю у реальному режимі роботи МП. 
Фізична та логічна адресація, сегменти, сегментна організація, типи даних 
МП, віртуальна пам’ять, сторінкова організація 

Тема 5. Управління пам’яттю у захищеному режимі. Перетворення 
логічної адреси у лінійну, дескриптори та дескрипторні таблиці, сторінки та 
сторінкова організація. 

Змістовий модуль 2. Програмування мовою асемблера 
Тема 6. Система команд МП Intel. Команда пересилки даних mov. 

Арифметичні команди. Команди роботи із бітами. Команди передачі 
управління. Команди для обробки рядів. 

Тема 7. Практичні прийоми програмування. Обробка масивів даних. 
Підпрограми у програмах на асемблері. Макроси. Команди введення даних. 
Команди виведення даних. 

Змістовий модуль 3. Розширені можливості МП Intel 
Тема 8. Архітектура співпроцесора. Типи даних співпроцесора. 
Тема 9. Система команд співпроцесора. Команди для обчислення 

виразів. Команди побудови обчислювальних конструкцій, обробка масивів 
даних 

Тема 10. ММХ – розширення процесора Intel. 
Тема 11. SSE (SSE2, SSE3) - розширення процесора Intel. 
Змістовий модуль 4. Основи програмування додатків для ОС 

Windows 
Тема 12. Змішане (модульне) програмування мовою асемблера та 

мовами високого рівня. 
Тема 13. Консольне введення-виведення засобами Windows. Windows 

API (WinNT). Види програм, бібліотеки динамічної компоновки 
(DLL).Функції консолі. Введення в консолі. Виведення в консолі. 

Тема 14. Робота з файлами засобами Windows. Створення файлів. 
Види файлів. 

Тема 15 Обробка елементів інтерфейсу Windows - додатку на мові 
асемблера. Віконний додаток. Обробка повідомлень. Меню. Управління 
параметрами вікна. 

Тема 16. Динамічні бібліотеки у Windows. Створення та використання 
динамічних бібліотек. Угорська нотація. 

Змістовний модуль 5. Основи програмування мовами С++/C#. 
Тема 17. Сучасні системи програмування Системи програмування –

складові та їх функціональне призначення. Принципи розробки у сучасних 
обчислювальних архітектурах. 



Тема 18. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). 
Технології розробки програм на мовах програмування. Передумови 
виникнення та переваги застосування ООП. Основні концепції ООП. 

Тема 19. Огляд мови С++/C#. Інсталяція Visual Studio. NET.   Історія 
розвитку, основні вимоги до С++/C#, структура програми. Вирази.   Типи 
даних. Константи, змінні, їх опис.  Арифметичні операції, пріоритет, 
перетворення типів даних. Введення та виведення даних. Потоки в С++/C#. 
Потоки. Файлове введення, виведення з використанням потоків. Форматування 
виводу (Маніпулятори потоків). 

Тема 20. Оператори. Загальні відомості. Класифікація операторів. 
Загальний синтаксис оператора та коментарів. Складені оператори. Оператори 
розгалуження. Логічні операції, вирази. Оператори логічного вибору if, 
множинного вибору switch. Оператор  break. Оператори циклу: for, do – while, 
while,  continue. 

Тема21. Функції. Опис та визначення функції. Локальні та глобальні 
змінні. Аргументи функції та аргументи по замовчанню. Оператор return. 
Прототип функції. Виклик функції. Передача параметрів по значенню та 
посиланню. Перевантаження функцій. Поняття рекурсії. Рекурсивні та 
ітераційні функції. 

Змістовний модуль 6. Представлення даних у програмах на С++/C#. 
Тема 22. Статичні набори даних. Одновимірні масиви.  Індексація 

елементів масиву. Опис та ініціалізація масиву. Дії з масивами. Приклад: 
«Пошук елементу масиву». Багатовимірні масиви.  Індексація елементів 
масиву. Розподіл пам’яті. Опис та ініціалізація масиву.  

Тема 23. Динамічні набори даних. Переваги динамічного розподілу 
пам’яті. Вказівники. Адресна арифметика. Непряма адресація. Оператори new, 
delete. Масиви та показники.  

Тема 24. Файли, структури та рядки символів. Представлення рядків у 
С++/C#. Робота з рядками. Бібліотечні функції роботи з рядками. Файли 
текстові та бінарні. Функції роботи з файлами. Визначення,  опис структур, 
доступ до полів структури, ініціалізація та дії з ними. Масиви структур. 
Передача масивів структур функціям. Вказівники на структуру. Бітові поля. 

Змістовний модуль 7. Об’єктно-орієнтоване програмування. 
Тема 25. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Концепції 

ООП: інкапсуляція, поліморфізм, успадкування. Простір імен. Простий клас.   
Визначення класу. Дані-елементи та функції-елементи. Конструктори та 
деструктори. Конструктори копіювання та за замовчанням. Багатофайлова 
структура програми. Файли заголовку та опису. Класи та об’єкти.  Об’єкти 
класу та їх ініціалізація. Виклик функцій класу. Оператор this. Статичні данні. 
Перевантаження функцій класу. Дружні функції та класи. Функції, що 
підставляються. Перевантаження операторів. Призначення перевантаження 
операцій. Створення операторної функції-члена. Правила перевантаження. 
Обмеження. Перевантаження за допомогою дружніх функцій. Перевантаження 
операторів =, ++, --, [], відношення. 

Тема 26. Успадкування. Базові та похідні класи. Управління доступом, 



спеціфікатори private, public, protected. Захищене успадкування. Множинне 
успадкування. Конструктори та деструктори при успадкуванні. 

Тема 27. Поліморфізм.  Визначення поліморфізму. Раннє та пізнє 
зв’язування. Динамічне  зв’язування. Віртуальні функції. Віртуальні 
деструктори. 

Чисто віртуальні функції та абстрактні класи. Виклик віртуальних 
функцій. 

Тема 28. Шаблонні класи. Поняття про шаблони.  Узагальнені функції 
та класи. Застосування узагальнених функцій та класів. Бібліотека шаблонних 
класів STL.   Елементи бібліотеки: контейнери, алгоритми, ітератори. 
Контейнерні класи: вектор, список, рядок 

Змістовний модуль 8. Програмування в середовищі Windows 
Тема 29. Програмування в середовищі Windows. Нові типи даних. 

Основні принципи створення Windows-програм. Архітектура Win32-додатків. 
Сповіщення. Обробка сповіщень. Таблиця сповіщень. Вимоги до обробника 
сповіщень. Етапи побудови Windows-додатків. 

Тема 30.  Бібліотека стандартних класів MFC. Порівняння MFC та 
Win32 API. Ієрархія та категорія класів. Архітектура MFC- додатків. Клас 
додатку CWinApp. Головне вікно та клас CWnd. Створення обробників 
сповіщень за допомогою ClassWizard. 

Тема 31. Створення діалогових вікон. Типи діалогових вікон. 
Створення шаблону діалогового вікна. Клас діалогового вікна CDialog. 

Тема 32. Створення додатку за технологією «клієнт-сервер». 
Програмування мережних додатків із використанням сокетів, іменованих 
каналів, клієнт-серверною взаємодією. 
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