
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ____Математичні основи комп’ютерної техніки______________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 18 - 18 18 66 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Пакети прикладних програм системного аналізу 

2. Логіка та алгоритми обробки даних 

3. Основи системного аналізу 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

2. Кваліфікаційна робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати 

програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних. 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
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1. Знання з класифікації технічних рішень сучасних комп’ютерних систем на різному рівні їх аналізу 

2. 1. Вміння прикладного використання математичних правил перетворення інформації  

3. Знання комп’ютерних даних різного типу і призначення 

4. Вміти розпізнавати структури,  призначення і правил кодування комп’ютерних команд 

5. Знання структури процесору, особливостей роботи, формату команд і процедур перетворення даних в комп’ютерах із регістровою 

архітектурою 

6. Вміти забезпечувати різноманітність технічних рішень щодо доступу до даних 

7. Знати визначення формату команд і процедури перетворення даних із використанням арифметичного співпроцесору 

8. Вміти застосовувати на практиці основні архітектурні рішення сучасних  комп’ютерних пристроїв загального призначення 

9. Знати архітектуру і особливостей кодування даних і команд комп’ютерів підвищеної продуктивності 

10. 5. Вміти аналізувати обчислювальні процеси при виконанні команд комп’ютерів підвищеної продуктивності 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 14. Знати структури, алгоритми та способи передачі інформації в інформаційних, інфокомунікаційних системах та технологіях; вміти 

обґрунтовувати, аналізувати та розробляти рішення щодо вибору та застосуванню обладнання для вирішення виробничих завдань. 

ПРН35.  Вміти застосовувати на практиці основні архітектурні рішення сучасних комп’ютерних пристроїв загального призначення; 

використовувати математичні правила перетворення інформації. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Комп’ютерні архітектурні рішення з розміщення  даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 1 
Тема: Характеристика 

комп’ютерних систем 

Положення з теорії побудови 

сучасних процесорних 

обчислювальних пристроїв 

комп’ютерів 

Розпізнавати типи, 

сімейства і призначення 

комп’ютерних систем http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

ib/1/category/

735 

Лабораторне 

заняття 1 

Інструментальні пакети 

Masm32 та OllyDebugger 

Правила користування 

компонентами пакетів та 

засобів інтерфейсу 

Застосовувати засоби 

пакетів за прикладним 

призначенням 

Практичне 

заняття 1 

Програма на мові 

асемблеру 

Структуру програми на мові 

асемблеру і призначення її 

компонент 

Створити просту програму 

на мові асемблера 

Лекція 2 
Тема: Кодування 

комп’ютерної інформації 

Методику кодування 

комп’ютерних даних і 

розміщення інформації в 

пристроях пам’яті 

Аналізувати коди 

комп’ютерної інформації 

різноманітного типу і 

розміщення 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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Лабораторне 

заняття 2 

Розташування цілих 

позитивних чисел та 

символів в пам’яті 

комп’ютера 

Машинний запис 

позитивних даних 

розрядністю від 1 до 8 байтів 

і символів, впорядкованість 

даних в пам’яті 

Налагодити програму на 

мові асемблера щодо 

комп’ютерного подання 

цілих позитивних чисел 

розрядністю від 1 до 8 

байтів та символів 

Практичне 

заняття 2 

Форматування цілих 

позитивних чисел та 

символів 

Подання позитивних 

числових даних різної 

розрядності 10-,2-,16-річних 

систем числення та символів  

Сформувати варіанти 

комп’ютерного подання 

числових позитивних 

даних різної розрядності з 

фіксованою комою та 

символів 

Лекція 3 
Тема: Формати подання 

комп’ютерних даних 

Формати подання і методику 

перетворення комп’ютерних 

даних 

Кодувати та 

використовувати  

програмні пакети для 

дослідження варіантів і 

аналізу особливостей 

подання даних в 

комп’ютерних пристроях 

Лабораторне 

заняття 3 

Розташування цілих 

від’ємних чисел  в 

пам’яті комп’ютера 

Машинний запис від’ємних 

даних з фіксованою комою, 

прямий, обернений та 

доповняльний коди, 

впорядкованість даних в 

пам’яті 

Налагодити програму на 

мові асемблера щодо 

комп’ютерного подання 

цілих від’ємних чисел 

розрядністю від 1 до 8 

байтів з фіксованою комою 

Практичне 

заняття 3 

Форматування цілих 

від’ємних чисел 

Подання від’ємних числових 

даних різної розрядності 10-

,2-,16-річних систем 

числення з фіксованою 

комою у прямому, 

зворотному, доповняльному 

кодах  

Сформувати варіанти 

комп’ютерного подання 

числових від’ємних даних 

різної розрядності з 

фіксованою комою 

Розділ 2. Комп’ютерні архітектурні рішення з обробки даних 

 Лекція 4 
Тема: Формати 

комп’ютерних команд 

Тип, состав, призначення 

комп’ютерних команд 

процесора сімейства х86 

Аналізувати формат і 

показники виконання 

команд процесора 

http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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Лабораторне 

заняття 4 

Обмін даними в 

комп’ютерах сімейства 

х86 

Послідовність дій щодо 

виконання команд передачі 

даних в процесорі х86 

Налагодити програму з 

виконання дій щодо  

передачі даних із 

використанням команд х86 

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

ib/1/category/

735 

Практичне 

заняття 4 

Формат команд сімейства 

х86 передачі даних 

Типи і призначення команд 

сімейства х86 для передачі 

даних 

Розробити алгоритм 

передачі даних із 

використанням команд х86 

Лекція 5 

Тема: Регістрова 

архітектура системи 

команд 

Архітектура процесорів  IA-

32 

Визначати стан 

структурних елементів 

процесорів IA-32 при 

виконанні команд 

Лабораторне 

заняття 5 

Обробка чисельних 

даних в комп’ютерах 

сімейства х86 

Послідовність дій  щодо 

виконання команд обробки 

чисельних даних в процесорі 

х86 

Налагодити програму з 

виконання дій щодо  

обчислення математичного 

виразу із використанням 

команд х86 

Практичне 

заняття 5 

Формат команд сімейства 

х86 обробки чисельних 

даних 

Типи і призначення команд 

сімейства х86 для обробки 

даних 

Розробити алгоритм 

обчислення математичного 

виразу із використанням 

команд х86 

Лекція 6 
Тема: Адресація даних в 

комп’ютерних системах 

Методику формування адрес 

даних та її апаратної 

підтримки 

Пропонувати структури та 

алгоритми формування 

адрес даних та аналізувати 

отримані показники 

Лабораторне 

заняття 6 
Обробка масивів даних 

Формати команд і алгоритми 

роботи процесору із 

використанням прямої 

регістрової, непрямої, 

індексної, відносної, 

сторінкової (блокової) 

адресації даних 

Налагодити програму з 

обчислення значень 

функції відносно масиву 

чисел з подальшим 

аналізом отриманого 

результату 

Практичне 

заняття 6 
Сортування даних 

Структури і процедури з 

виконання дій командами 

«регістр-регістр», «регістр-

пам’ять» 

Розробити алгоритм з 

обчислення значень 

функції відносно масиву 

чисел з подальшим 

аналізом результату 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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Розділ 3. Архітектура обчислювальних пристроїв із наявністю додаткових команд 

 

Лекція 7 
Тема: Формат команд 

сімейства x86 

Тип, состав, особливості 

виконання, призначення 

розгалужених комп’ютерних 

команд сімейства x86 

Розробляти алгоритмічне 

та програмне забезпечення 

на мові асемблера х86 із 

використанням 

розгалужених команд 

http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

ib/1/category/

735 

Лабораторне 

заняття 7 

Обробка даних з 

використанням префіксу 

і постбайту 

Послідовність дій  щодо 

виконання команд обробки 

чисельних даних в процесорі 

х86 із використанням 

ланцюгових команд 

Налагодити програму з 

обчислення значень 

функції відносно масиву 

чисел з використанням 

ланцюгових команд х86 

Практичне 

заняття 7 

Формат рядкових 

(ланцюгових) команд 

процесорів х86 

Структури і процедури з 

виконання дій командами 

«пам’ять-пам’ять» 

Розробити алгоритм з 

обчислення значень 

функції відносно масиву 

чисел з використанням 

ланцюгових команд х86 

Лекція 8 

Тема: Стекова 

архітектура системи 

команд 

Тип, состав, особливості 

виконання, призначення 

комп’ютерних стекових 

команд 

Розробляти алгоритмічне 

та програмне забезпечення 

на мові асемблера х86 із 

використанням команд 

арифметичного 

співпроцесору 

Лабораторне 

заняття 8 

Обробка даних в 

арифметичному  

співпроцесорі 

Формат і состав команд IA-

32 для роботи із 

арифметичним 

співпроцесором 

Налагодити програму з 

виконання дій щодо  

обчислення математичного 

виразу із використанням 

команд арифметичного 

співпроцесору х86 

Практичне 

заняття 8 

Перетворення даних у 

форматі із рухомою 

комою 

Машинний запис даних із 

рухомою комою, 

впорядкованість даних в 

пам’яті 

Розробити алгоритм 

обчислення математичного 

виразу із використанням 

команд арифметичного 

співпроцесору х86 

Лекція 9 

Тема: Архітектура 

системи команд 

Load/Store 

Тип, состав, особливості 

виконання команд Load/Store 

Розробляти та 

налагоджувати програми 

на базі команд Load/Store 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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Лабораторне 

заняття 9 
Трансцендентні команди  

Формат і состав команд IA-

32 для роботи із 

арифметичним 

співпроцесором з метою 

обчислень 

тригонометричних функцій 

Налагодити програму з 

виконання дій щодо  

обчислення математичного 

виразу із використанням 

трансцендентних команд 

арифметичного 

співпроцесору х86 

Практичне 

заняття 9 

Обчислення 

тригонометричних 

виразів 

Особливості дій процесору 

при обчисленні 

тригонометричних функцій 

Розробити алгоритм 

обчислення математичного 

виразу із використанням 

трансцендентних команд 

арифметичного 

співпроцесору х86 

 

Самостійна 

робота 

Тема: Характеристика 

комп’ютерних систем 

Різновиди комп’ютерних 

систем та особливості їх 

технічних показників 

Пояснити структуру та 

основні режими роботи 

центрального процесору 

http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

ib/1/category/

735 

Самостійна 

робота 

Тема: Кодування 

комп’ютерної інформації 

Правила кодування і 

розміщення в комп’ютерних 

пристроях цілих позитивних 

даних різної розрядності та 

символів  

Формувати комп’ютерні 

коди цілих позитивних 

даних різної розрядності та 

символів згідно їх 

компоновки в пам’яті  

Самостійна 

робота 

Тема: Формати подання 

комп’ютерних даних 

Правила комп’ютерного 

подання чисел у прямому, 

зворотному та 

доповняльному кодах  

Формувати комп’ютерні 

коди у форматах їх 

компоновки в пам’яті 

Самостійна 

робота 

Тема: Формати 

комп’ютерних команд 

Визначення основних частин 

комп’ютерних команд 

Пояснити алгоритм 

застосування інформації в 

комп’ютерних командах 

Самостійна 

робота 

Тема: Регістрова 

архітектура системи 

команд 

Состав, призначення і робота 

елементів процесорів 

архітектури  IA-32 

Визначати значення вмісту 

регістрів та ознак при  

виконанні команд 

процесорів IA-32 

Самостійна 

робота 

Тема: Адресація даних в 

комп’ютерних системах 

Роботу структурних 

елементів процесора при 

формуванні виконавчої 

адреси 

Розраховувати чисельне 

значення виконавчої 

адреси при використанні 

різних засобів адресації 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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Самостійна 

робота 

Тема: Формат команд 

сімейства x86 

Формат розгалужених 

комп’ютерних команд 

сімейства x86 

Обґрунтовано пропонувати  

алгоритми обчислень на 

мові асемблера х86 із 

використанням 

розгалужених команд 

Самостійна 

робота 

Тема: Стекова 

архітектура системи 

команд 

Состав, призначення і робота 

елементів арифметичного 

співпроцесору архітектури  

IA-32 

Визначати значення вмісту 

регістрів та ознак при  

виконанні команд 

арифметичного 

співпроцесору IA-32 

Самостійна 

робота 

Тема: Архітектура 

системи команд 

Load/Store 

Состав, призначення і робота 

елементів процесору 

архітектури Load/Store 

Визначати значення вмісту 

регістрів та ознак при  

виконанні команд 

процесору архітектури 

Load/Store 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin. Structured Computer Organization. – University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, United States, 2013 

2. David A. Patterson; John L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. – Morgan Kaufmann, 2014. 

3. David М. Harris, Sarah L. Harris. Digital Design and Computer Architecture - Morgan Kaufman, 2013.  

4. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. - Order Number: 325462-067US, May 2018 

5. Irvine K.R. Assembly Language for x86 Processors.- Florida International University School of Computing and Information Sciences. 7th Edition, 2014. 

6. Гололобов Д.О. «Основи комп’ютерної техніки та програмування мікропроцесорів». – Навчальний посібник, ДУТ. – 2019. 

7. Навчально-методичний посібник "Комп’ютерна алгебра. Теорія та схемотехніка виконання операцій додавання та віднімання цілих чисел" / 

Укладачі В.А.Святний, В.В.Лапко, О.В.Самощенко.  –  ДонНТУ, 2016.- 37с 

8. Навчально-методичний посібник "Комп’ютерна алгебра. Математичний опис і алгоритми операції ділення цілих чисел в доповняльному коді" 

[Електронний ресурс]  /   уклад.  В.В.Лапко, О.В.Самощенко, Г.Е.Маргієв . – ДонНТУ, 2017. – 36с 

9. Навчально-методичний посібник "Комп’ютерна алгебра. Теорія та схемотехніка виконання операцій порівняння модулів чисел з рухомою 

комою" /  укл.  В.В.Лапко, О.В.Самощенко, Г.Е.Маргієв.  –  2016.- 32с 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія №205 «Навчальна лабораторія з вивчення програмних продуктів компаній ODOO, IBM» 

Матеріально-технічне забезпечення: 
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Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 р.) – 1 шт., системний блок  Celeron 

3,2 Ghz  DDR 2GB, 150HDD, Монітор 18,5" TFT, кeyboard, mouse.-15 шт. (2011р.), системний блок HP P8500, 3,16 Ghz, DDR 8GB, 500GB HDD, 

Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, mouse. (2014 рік) – 12 шт., проектор BENQMX507 (2016 р.) -1 шт., маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 AC1350, 

4xFE LAN, 1xFE  WAN – 1 шт. 

Програмне забезпечення:  

MASM32, Freeware license (http://www.masm32.com),  

OllyDebugger, Freeware license (https://www.softslot.com/software-1982-ollydbg-windows.html) 

 

https://www.softslot.com/software-1982-ollydbg-windows.html

