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Низькорівневе програмування



НИЗЬКОРІВНЕВЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Предметом вивчення дисципліни є

алгоритмічна мова асемблер

Мета вивчення дисципліни
надання студентам таких можливостей та переваг: 

• розуміння особливостей виконання команд процесора та 

розподілу оперативної пам'яті; 

• можливість оптимізувати програмне забезпечення шляхом 

використання асемблерних фрагментів в найбільш 

проблематичних ділянках програми.



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом 

елементів таких компетентностей::

Загальних:
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Фахових:
1. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і 

моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання 

їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для 

адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних 

систем.

2. Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для 

дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних 

задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

3. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання 

для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні 

експерименти з обробкою й аналізом результатів.

4. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм 

програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з 

відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами 

управління.



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки)

Тема 1. Основні поняття та визначення.

Тема 2. Життєвий цикл програми на асемблері. Розробка програмного 

коду з використанням елементарних арифметичних команд.

Тема 3. Логіка та організація програми.

Тема 4. Регістри.

Тема 5. Команди процесора (обробка дійсних значень).

Тема 6. Обробка рядків символів.

Тема 7. Керуючі конструкції.

Тема 8. Прості структури даних.

Тема 9. Складні структури даних.

Тема 10. Макрозасоби мови асемблер.

Тема 11. Переривання.



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

• Робоча програма навчальної дисципліни

• Лекційний матеріал.

• Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторних занять.

• Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи.



Кадрове забезпечення

к. ф.-м. н., доцент Костенко А. В. 

старший викладач Хмілярчук Л. І. 



Чекаємо на Вас!


