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        СИЛАБУС              

                                   навчальної дисципліни  Програмування мікроконтролерів 

спеціальність 123 "Комп’ютерна інженерія" 
освітньо-професійна програма  КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

 
Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Нормативна / Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

6 кредити /  180 годин _7_ семестр – __4_-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Програмування мікроконтролерів є вибірковою дисципліною в  

системі підготовки фахівців відповідно до навчального плану. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області 

комп’ютерної інженерії. 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

1)  вивчення будови та принципу дії електронних 

пристроїв на базі мікроконтролерів; 

2) ознайомлення з Arduino-сумісною налагоджувальною 

платою та середовищем програмування Arduino IDE; 

3) оволодіння прийомами програмування взаємодії 

мікроконтролерів з іншими елементами та пристроями 

(датчиками, засобами людино- машииного інтерфейсу, 

виконавчими елементами); 

4) набуття навичок вибору компонентів для реалізації 

заданої функціональності пристрою. 

5) полегшити впровадження мікропроцесорних пристроїв 

у повсякденну практичну та професійну діяльність 

майбутніх фахівців. 
 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

ознайомлення студентів із характеристиками, методологією 

та засобами програмування мікроконтролеріав, методами 

рішення прикладних задач на основі використання 

мікроконтролерних платформ Arduino. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

знати: 

- структуру мікроконтролерних систем; 

- особливості роботи з мікроконтролерними пристроями; 

- алгоритми роботи мікроконтролерних пристроїв; 

- поняття інтерфейсу та узгодження зовнішніх пристроїв; 

- протоколи роботи інтерфейсів; 



- методи програмування та відладки програм; 

- особливості використання мікроконтролерних пристроїв, 

вміти: 

- розробити схемотехнічне рішення

мікроконтролерного пристрою відповідно 

до завдання; 

- розробити програмне забезпечення мікроконтролерного 

пристрою; 

- перевірити працездатність системи за

допомогою відповідного програмного забезпечення 

та макетного зразка. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 



Спеціальні 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати 

законодавчу та нормативно- правову 

базу, а також державні та міжнародні 

вимоги, практики і стандарти з 

метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на 

практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи 

функціонування апаратних, програмни 

та інструментальних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними та інформаційними технологіями, 

прикладними   комп’ютерно- 

інтегрованими середовищами для 

розробки, впровадження та 

обслуговування  апаратних та 

програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 
 

 

Структура дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні поняття розробки 

мікроконтролерних систем. 

Тема 1.1 Загальні відомості про мікроконтролери. 

Структура і принцип роботи контролера: 

центральний процесор, оперативна пам'ять і 

пам'ять програм, зовнішні пристрої. Порівняння 

технологій RISC і CISC. Програмування 

мікроконтролерів. 

Тема 1.2 Платформа Arduino 

Апаратна частина. Різновиди плат Arduino. 

клони, оригінали та сумісність. Оригінальні 

плати. Ардуіно-подібні плати. Підготовка до 

роботи з Arduino: встановлення драйвера, 

інсталяція програмного забезпечення Arduino. 



Середовище розробки Arduino. 

Тема 1.3 Основи програмування Arduino 

Біти і байти. Базова структура програми. 

Послідовне виконання програми. Головна 

програма: функції Setup() та Loop(). 

Переривання виконання програми. Команди 

Arduino і їх застосування. Типи даних. 

Оператори. Керуючі конструкції. Цикли. Функції 

та підпрограми. 

Тема 1.4 Робота із портами 

Послідовний інтерфейс введення/виведення: 

функції роботи з послідовним інтерфейсом, 

принцип його роботи, програмна емуляція 

UART. Конфігурація входу/виходу та настройки 

портів. Зчитування стану кнопки з підтягуючим 

та узгоджуючим резистором. Введення 

аналогових даних і АЦП. Аналоговий вихід. 

ШІМ. Деякі спеціальні функції. Вимірювання 

часових інтервалів. 

Тема 1.5. Цифрова обробка сигналів на Arduino. 

Введення в цифрову обробку сигналів. 

Усереднювання вимірів. Введення у фільтрацію. 

Простий низькочастотний фільтр. Генератор 

реалізацій фільтрів. Перетворення Фур'є. 

Приклад аналізатора спектру. 

Змістовий модуль 2. Прикладне прорамування 

мікроконтролерних 

систем. 

Тема 2.1 Протоколи внутрісхемного зв’язку 

Поняття про послідовний протокол I2C. Опис 

інтерфейсу I2C. Реалізація I2C в Arduino. 

Використання пристроїв з інтерфейсами I2C. 

Використання протоколу SPI. Загальні відомості 

про протокол SPI. Підключення пристроїв SPI. 

Конфігурація інтерфейсу SPI. Протокол передачі 

даних SPI. Порівняння SPI і I2C. Протокол 1- 

Wire, особливості програмування та схемної 

організації. 

Тема 2.2 Робота з пам’яттю 

Енергонезалежна пам'ять EEPROM. Особливості 

роботи. Бібліотека для роботи і з EEPROM. 

Використання зовнішньої пам’яті. Форматування 

даних за допомогою CSV-файлів. Підготовка SD- 

карти для реєстрації даних. Взаємодія Arduino з 

SD-картою. Плати розширення для SD-карт. SPI-

інтерфейс SD-карти. Запис та читання SD-кapт. 

Бібліотека для роботи із SD-картою. 

Тема 2.3 Використання переривань в Arduino 

Поняття переривання. Переривання по таймеру. 

Таймери на Arduino. Налаштування таймерів. 

Завантаження мікроконтролера перериваннями. 

Вимірювання завантаження переривань. ISR 

Таймерів. Приклади застосування. 

Тема 2.4 Енергозберігаючий режим Arduino. 

Потреба енергозбереження в мікроконтролерних 



прибудовах. Рівні та можливості 

енергозбереження Arduino. Заборона Brown-out. 

Виключення ADC (analog to digital conversion). 

Конфігурація портів введення-виводу. Power 

Reduction Register (PRR). Пробудження з режиму 

"сну" по WatchDog таймеру. 

Тема 2.5. Взаємодія Arduino та Bluetooth-пристроїв. 

Bluetooth модуль HC-06, його будова, 

характеристики і призначення. Протокол і 

режими роботи Bluetooth. Налаштування 

Bluetooth-модуля. АТ-команди. Управління 

пристроями з телефону. 

Тема 2.6. Мережевий обмін даними з Arduino. 

Ethernet модуль, його будова, характеристики і 

призначення. Мережеві терміни і протоколи. 

Біблиотека Ethernet library. Класс Ethernet 

(Ethernet class). Класс IPAddress (IPAddress class). 

Класи Server та Client. Класс EthernetlUDP. 

Приклади реалізації практичних задач. 

Тема 2.7. Реалізація WiFi пристроїв на Arduino 

Модулі для підключення плати Arduino до 

безпровідної мережі. Управління платою Arduino 

з Інтернету. Налаштування устаткування для 

управління введенням-виводом. Створення 

простої веб-сторінки. Написання програми для 

Arduino-сервера. Підключення до мережі і 

отримання IP-адреси через DHCP. Відповідь на 

клієнтський запит. Відправка даних в реальному 

часі в графічні сервіси. Приклад реалізації 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

«Комп’ютерна схемотехніка» є «Архітектура комп’ютерів», 

«Інформатика»,  «Дискретна математика», «Комп’ютерна 

електроніка». 

 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Списування під час самостійних та практичних  робіт, тестування 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1. Алексеєв Е. Г., Богатирєв С. Д. Інформатика: 

Мультимедійний підручник . URL : http://inf.e-

alekseev.ru/text/toc.html  

2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. Державний стандарт 

України. Чинний від 01.01.2016 р. 

3.  Грачов А.О. Конструювання і виробництво електронної 

апаратури на основі поверхневого монтажу: навчальний 

посібник. Черкаси: ЧДТУ, 2015 р. 

4.  Єримічой І. М., Панов Л. І., Циганов О. В. Основи 

технології радіоелектронних засобів. Одеса: Наука і техніка, 

2018. 

5. Наука і техніка: Енциклопедія Кругосвіт.  

https://www.krugosvet.ua/enc/tehnologiyai 

http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html
http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html


 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 120 

                                            ІСПИТ/ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

 

Поповецька Людмила Іванівна 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

_______________________________________ 

                                    (назва комісії) 

Протокол № __ від ___ ___________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії __________ ПІБ 
                        (підпис)   

6. Тарарака В. Д. Архітектура комп’ютерних систем: навч. 

посібник. Житомир : ЖДТУ, 2018. 383 с. 

7. Труніна Г. О., Настенко Д. В., Нестерко А. Б. 

Обчислювальна техніка та програмування : конспект лекцій 

: навч. посіб. Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2020. - 117 с. 

 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://edu.asu.in.ua/course/index.php 

2. http://edu.asu.in.ua/ 

3. https://www.chaynikam.info/socket_cpu.html  

4. https://geekkies.in.ua/pc/chto- takoe-videokarta-kompjutera.html Р 

5. https://geekkies.in.ua/pc/chto-takoe-materinskaja-plata-kompjutera.html  

6. About WMI : Microsoft Build. URL : https://docs.microsoft.com/en- 

us/windows/win32/wmisdk/about-wmi?redirectedfrom=MSDN 

 
 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
http://edu.asu.in.ua/course/index.php
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https://www.chaynikam.info/socket_cpu.html
https://geekkies.in.ua/pc/chto-takoe-videokarta-kompjutera.html
https://geekkies.in.ua/pc/chto-takoe-videokarta-kompjutera.html
https://geekkies.in.ua/pc/chto-takoe-materinskaja-plata-kompjutera.html
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/about-wmi?redirectedfrom=MSDN
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/about-wmi?redirectedfrom=MSDN


              

          


