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Мета роботи: Одержання навичок складання системних програм у 

відповідності до вимог завдання або технічного завдання і підготовки комплекту 

документів на програми для її замовника або користувача. Вивчення основних 

вимог до базових документів системних програм та одержання навичок 

оформлення таких документів на прикладах реалізації системних програм та їх 

документів. 

Вимоги до оформлення курсової роботи з системного програмування 

 

Пояснювальна записка (ПЗ) до курсової роботи виконується у 

відповідності до вимог Єдиної Системи Програмної Документації (ЄСПД) і 

починається двома стандартними аркушами – титульний аркуш та аркуш 

завдання, яуі наведені у Додатку А. ПЗ має, як правило, структуру, що включає 

наступні розділи. 

1. Зміст, з переліком всіх наступних розділів та документів, що утворюють 

комплект документів на програму, а також розділи з результатами перевірки 

програми. Заголовки розділів супроводжують номери сторінок їх початку. 

2. Вступ, в якому дається обґрунтування корисності теми роботи та місце 

для її використання в господарській діяльності. 

3. Обґрунтування вибору математичних і програмних методів розв’язання 

задачі, якщо такий передбачено вимогами завдання, або оцінка переваг та 

недоліків методів, визначених к технічному завданні. 

4. Опис роботи програми за блок-схемою і текстом програми у 

відповідності зі стандартами ГОСТ 19.402-78 ЕСПД, ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. 

Опис програми повинен включати вичерпну інформацію про формати вхідних 

та вихідних даних. Для системних програм це може бути опис або посилання на 

стандарти вхідних та вихідних комп’ютерних мов. Для деяких програм 

стандарти мов розширюються стандартами інтерфейсів, які можуть визначати 

доцільні структури внутрішніх даних програм. Це обумовлює необхідність 

опису структур внутрішніх даних системної програми. Опис алгоритму 

програми повинен пояснювати ключові елементи алгоритму та виклики 

стандартних та спеціальних функцій. Стандартні і спеціальні програми 

загального використання також повинні бути документовані у повному або 

розширеному комплекті документації за стандартом ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. 

Блок-схема і текст програми, як правило, оформлюються за стандартами ЄСПД 

і наводяться у Додатках до пояснювальної записки, та ілюструють ключові 

елементи розробленої програми. 

5. Інструкція з експлуатації програми є обов’язковим документом для 

будь-якої програми і одержує назву "Інструкції для користувача". Користувачі 

визначаються типом програми застосування, бібліотечної підпрограми, тощо. 

Для системних управляючих програм звичайно створюють інструкції оператора 

або інструкції системного адміністратора. Для системних обробляючих 

програм та системних бібліотек створюють інструкції програміста або 

системного програміста. Такі інструкції включають правила доступу до 

програми або виклику програми та формати повідомлень системи про помилки 
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і особливі ситуації, що можуть виникнути при виконанні програми. Якщо 

програма запускається через віконний інтерфейс, то визначаються шляхи 

запуску з можливими ілюстраціями роздруком відповідних вікон інтерфейсів. 

6. Результати перевірки працездатності програми шляхом тестування її 

роботи можуть бути представлені для простих програм як частина інструкції з 

експлуатації щодо перевірки готовності або працездатності програми. Для 

перевірки таких складних програм, що реалізують комп’ютерні мови 

(компілятори та інтерпретатори), складаються спеціальні тести або будуються 

системи тестування, що забезпечують перевірку відповідності реалізації 

стандартам мови. В рамках курсової роботи перевірка обмежується виконанням 

декількох тестових прикладів і аналізом результатів. 

7. Висновки, в яких обґрунтовується оцінка стану розробленої програми, її 

відповідність вимогам завдання. Аналізуються недоліки і помилки в програмі, а 

також шляхи їх виправлення. 

8. Список використаної літератури. 

9. Додатки у формі блок-схем оформлюється в системі оформлення 

документів Visio, форма структурних блоків в якій відповідає стандартам 

ЄСПД. 

Текст рекомендовано готувати в текстовому процесорі з використанням 

гарнітури Times New Roman (14pt) з полуторним інтервалом між рядками. 
Порядок розробки професійних системних програм 

 

В загальному випадку найбільш доцільна наступна послідовність розробки 

програм та інших етапів життєвого циклу ПЗ, що супроводжуються 

виготовленням програмної документації. 

1. Постановка задачі. Визначення мети, критеріїв i напрямку обробки, 

обмежень на помилки перетворень i характеристики об'єктів i зв'язків у 

моделях сфери досліджень, типів вихідних даних i результатів, а також 

аналітичних відношень між ними. Етап закінчується підготовкою технічного 

завдання на розробку програми. 

2. Добір мовних засобів для програмування. Розробка форматів одержання 

i відтворення початкових даних i результатів. 

3. Розробка специфікацій програм, включаючи зв'язки між вхідними 

даними i результатами. Цей етап супроводжується видачею проектів 

експлуатаційних документів на програми. 

4. Обрання методу розв’язання задачі. Аналіз можливості використання 

раніш розробленого i досяжного ПЗ. Добір методу обробки аналітичних 

співвідношень. 

5. Розробка алгоритму розв’язання задачі. Декомпозиція задач на підзадачі 

i фрагменти. Визначення послідовності виконання  підзадач. Розробка 

структури програми. 

6. Кодування програми засобами обраної мови програмування. При його 

поєднанні з етапом 5 їх можна розглядати як процес еквівалентних перетворень 

алгебраїчних формалізмів в напрямку формалізованої мети до мовних 

формалізмів у вигляді послідовності директив, використовують мовні ресурси. 



 4 

7. Верифікація або перевірка коректності програми шляхом аналітичного 

доказу i обґрунтування перетворень та визначення обмежень на вхідні дані i 

результати. 

8. Тестування програми. Розробка тестів i контрольних прикладів. 

Співставлення реальних та очікуваних результатів. 

9. Відлагодження програми в разі виявлення помилки. Локалізація 

помилок, виявлених у програмі. Корекція помилок. 

10. Оптимізація програми. Обрання оптимальних варіантів алгоритмів в 

зв'язку зі структурою i складом обладнання ОК. 

11. Перевірка відповідності експлуатаційним обмеженням за витратами 

машинного часу i пам'яті. 

12. Розробка текстових описів програми i заключних варіантів 

експлуатаційних документів. 

13. Дослідна експлуатація програм. Уточнення вимог до відтворення 

вихідних даних i результатів програми. Аналіз особливостей виконання 

програми на ненадійному обладнанні. 

14. Промислова експлуатація програм. Супроводження програм i 

опрацювання вимог до нових версій. 

15. Узагальнення i вдосконалення програм. Визначення сфери придатності 

програм i перспективних сфер використання. 

Розглянути етапи розробки програм виконуються в рамках організаційних 

стадій у відповідності зі стандартами ЄСПД (ГОСТ-19.102-77). Етапи 1 i 2 

виконуються на стадії розробки технічного завдання, етапи 3 i  4  при складанні 

технічного проекту, а 5-й етап відповідає стадії технічного проекту. Етапи 6-12 

виконуються на стадії робочого проектування, а 13-15 в порядку впровадження 

програмної продукції. На кожному етапі використовується системне ПЗ 

технологічної підтримки, що забезпечує підвищення рівня автоматизації 

програмування. Для більшості інженерних задач п'ять перших i п'ять останніх 

етапів недостатньо формалізовані i узагальнені, через що розробка нових 

програм розглядається як творчий i слабко формалізований процес на базі 

засобів мистецтва програмування. Однак в зв`язку з регламентацією цього 

процесу стандартами ЄСПД, при розробці програм важливо досягти розумного 

поєднання творчих етапів з регламентованими. 

Щоб раціонально створювати програми і програмні комплекси, важливо 

використовувати принципи модульного програмування, тобто оформлення 

основи програми у вигляді комплексів процедур, функцій або інших 

підпрограм, які утворюють модулі широкого використання або бібліотечні 

модулі мов програмування. Базовий текст прикладних або системних програм 

також будується у вигляді окремого управляючого модуля програми або 

модуля тестування, які є головними модулями програми і включають набір 

контрольних прикладів або закінчену програму автономного тестування. 

До того ж модульне програмування складає технологічну основу об’єктно-

орієнтованого програмування та проектування об’єктів, коли модулі 

формуються з окремих об’єктів або груп взаємозв’язаних однотипних, 

успадкованих або близьких об’єктів. В таких об’єктно-орієнтованих модулях 
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визначається як структура класу об’єкта, так і набори методів (процедур і 

функцій) для обробки примірників даних цього класу. В деяких випадках 

об’єктно-орієнтовані модулі реалізують через структури в рамках мов С/C++ та 

Асемблер або записи в рамках мови Pascal, наприклад, технологічні програми 

організації графічних інтерфейсів в середовищі UNIX, але такі засоби не мають 

вбудованих механізмів контролю за інкапсуляцією на відміну від примірників 

сучасних об’єктів та їх прототипів. 
До організації раціонального комплексу програмних модулів, яка дозволяє багаторазове 

використання в системних програмах, висуваються наступні вимоги: 

- функціональні елементи або методи повинні групуватись так, щоб кожна 

група включала і використовувала тільки або по 1, або по 2, або масив з 

заданою кількістю базових об’єктів; 

- кожен функціональний елемент або метод повинен виконувати логічно 

закінчену дію і може включати будь-яку кількість викликів інших 

функціональних елементів; 

- для загальності підпрограм більшість даних повинні передаватись до них 

через аргументи у вигляді власне даних, вказівників або посилань на складні 

агрегати даних; 

- доцільно, щоб структури даних ієрархічно об’єднували дані, що стосуються 

єдиної фізичної сутності, що дозволяє зменшити кількість аргументів в 

підпрограмах (крім того, це складає основу формування об’єктно-

орієнтованих даних в мові С без використання класів С++); 

- кількість глобальних та статичних даних програм повинна бути мінімізовані 

тільки використанням лічильників об’єктів в групах та дійсно унікальних 

об’єктів програми; 

- допоміжні підпрограми відображення для контролю результатів 

функціональних підпрограм повинні розміщуватися в окремому модулі 

відображення; 

- контрольні приклади повинні розміщуватися в окремому тестовому модулі, 

де поряд з головною програмою або початковою функцією мови повинні 

знаходитися підпрограми генерації тестових послідовностей та зв’язок з 

діалоговими засобами формування даних контрольних прикладів. 

Контрольні тестові проекти системних програм звичайно будуються для 

автономного налагодження окремих модулів, а випускні та інсталяційні 

редакції програм – для комплексного тестування програм і експлуатації для 

розв’язання задач користувача. 

 

 
Стандарти ЄСПД 

 

ГОСТ 19 001-77 ЕСПД. Общие положения. 

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов. 

ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки. 
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ГОСТ 19 103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов. 

ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи. 

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам. 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом. 

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению. 

ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению. 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы. 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению. 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 

Условные обозначения и правила выполнения. 
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                                                                                                    (підпис)                         (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали 
 

 

 

 

 

 

                                                                        Київ- 2017 рік 
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ДОДАТОК В. Лист технічного завдання (приклад) 

 

 

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 
 

Факультет (інститут)  інформатики та обчислювальної техніки 
                                                                                                ( повна назва  ) 

Кафедра   обчислювальної техніки 
                                         ( повна назва  ) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень   бакалавр 

 

Напрям підготовки    6.050102  (123) «Комп’ютерна інженерія» 
                                                                (шифр і назва)                                              

  

                                                  З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
 

                                            НА КУРСОВУ  РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

___________Петренка Сергія Петровича________________________ 
                                                                            (прізвище, ім’я,  по батькові) 
 

1. Тема  роботи    «Розробка компілятора підмножини команд мови C, що 

містять арифметичні дії і дужкові форми» 

керівник роботи      Павлов В.Г.    к.т.н., доцент  
                                                                                         ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

 

2. Строк подання студентом  роботи   11 вересня 2017 р. 

 

3. Вхідні дані до роботи (приклад) 

- вхідна мова:       C; 

- цільова мова:  Ассемблер x86; 

- типи конструкцій:  арифметични дії і дужкові форми. 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) 

    - розробити лексичний аналізатор мови C; 

    - розробити синтаксичний аналізатор мови C; 

    - розробити семантичний аналізатор мови C; 

    - розробити генератор коду мови Ассемблер x86. 

 

5. Перелік графічного матеріалу; 

     - алгоритм  лексичного аналізу; 

     - алгоритм  синтаксичного аналізу; 

     - дерева розбору конструкцій арифметичних дій і дужкових форм мови C. 

 

6. Дата видачі завдання      11 вересня 2017 р 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

         Назва етапів виконання КР                Строк  виконання етапів КР 

1 Виконання розділу 1 23.09.2017 

2 Виконання розділу 2 23.10.2017 

3 Виконання розділу 3 23.11.2017 

4 Оформлення КР 8.12.2017 

5 Перевірка КР викладачем                   11.12.2017 

6 Захист КР 18.12.2017 
 

 

 

 Студент                     _________                     ______________________ 

                                         
( підпис )                                               (прізвище та ініціали)

 

 

 

Керівник роботи   _____________                ______________________ 

                                         
( підпис )                                               (прізвище та ініціали)

 

 

 
 


