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Освітньо-професійний 

ступінь 
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Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

6 кредитів /  180 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Промислові мікроконтролери» є складовою циклу 

дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.  

Метою дисципліни є засвоєння сучасних принципів організації 

мікропроцесорних систем, ключових понять мікропроцесорної 

техніки, основ проектування апаратних та програмних засобів 

мікропроцесорної техніки. Вивчення особливостей функціонування 

мікропроцесорних систем різних рівнів складності та їх призначення, 

принципів архітектурних рішень, способів та засобів 

організації обміну інформацією. 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Процеси розроблення систем керування технологічними 

процесами на основі використання мікроконтролерів, вивченню їх 

можливостей, основних типів, побудови, принципів роботи та мов їх 

програмування. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Набуття студентами знань та уявлень з технології побудови 

програмних систем, підготовка фахівців, що володіють навиками 

аналізу, проектування та експлуатації розподілених компонентів 

систем управління на базі апаратно-програмних засобів 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

PH 1. Застосовувати сучасні математичні методи для дослідження та 

створення систем автоматизації. 

PH 2. Використовувати основні принципи фізики, електротехніки, 

електромеханіки, електроніки, схемотехніки, мікропроцесорної техніки 

для розрахунку параметрів та характеристик типових елементів систем 

автоматизації.  

PH 3. Знати основні принципи та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань 

та оцінювання їх метрологічних характеристик.  

PH 4. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обґрунтувати їх вибір на основі аналізу властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 

експлуатаційних умов; демонструвати навички налагодження технічних 

засобів автоматизації та вбудованих систем керування.  

PH 5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за галузями діяльності) і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на 

основі результатів дослідження їх властивостей. 

PH 8. Використовувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології для 



моніторингу та управління технологічними процесами за допомогою 

засобів людино - машинного інтерфейсу. 

PH 9. Застосовувати сучасні інформаційні технології та навички 

розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм з використанням 

сучасних мов та технологій об’єктно-орієнтованого програмування; 

застосовувати комп’ютерну графіку та 3 Dмоделювання.  

РН 10. Обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне 

програмне забезпечення мікропроцесорних систем управління на базі 

локальних засобів автоматизації та програмованих логічних контролерів 

для вирішення прикладних проблем у професійній діяльності. 

РН 12. Знати та застосовувати вимоги нормативних документів і 

стандартів для конструювання типових схем автоматизації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 
   ЗК3. Здатність  застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
ЗК 5.   Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 
СК 5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та програмного 

забезпечення 
СК 7. Здатність застосовувати новітні технології в галузі 

автоматизації, використовувати компютерно-інтегровані технології для 
збору даних та їх архівування, створювати бази даних параметрів процесу 
та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу 

СК 8. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та 
розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних 
систем керування 

 

Структура дисципліни 

Тема 1 Особливості побудови спеціалізованих та промислових 

МПС. 

Поняття розподіленої мікропроцесорної системи (МПС). Області 

застосування та принципи побудови розподілених МПС. 

Особливості побудови розподілених МПС для рухливих та 

важкодоступних об'єктів. Види каналів зв'язку. Види обміну даними 

в мультимікропроцесорних системах та їх порівняльна 

характеристика. 

Тема 2 Програмна модель розподіленої мультимікропроцесорної 

системи. 

Чотири рівні програмної моделі TCP/IP (DOD). Складові 

компоненти програмного забезпечення МПП у складі розподіленої 

МПС. Програмування МПП без застосування операційних систем 

(ОС). Застосування спеціалізованих ОС реального часу та ОС 

загального призначення. Особливості програмування 

мультимікроконтролерних систем на мовах асемблер, С та С++. 

Середовища розробки ПЗ для мікроконтролерних систем 

Тема 3 Поширені архітектури спеціалізованих та промислових 

МПС. 

Структури з централізованим, децентралізованим та 

комбінованим управлінням. МПС з структурою, яка 

перебудовується.  МПС з резервуванням.  Ієрархічні МПС. 

Однопроцесорні МПС типу "Загальна шина". 

Тема 4 Архітектури МПС з паралельною обробкою даних. 

SISD, SIMD, MISD та MIMD архітектурні класи паралельних 

систем. Паралельні МПС із загальною та розподіленою пам'яттю. 

SMP та MPP архітектури, гібридна і PVP архітектура: структури, 

особливості будови, порівняльна характеристика. 

Тема 5 Паралельні МПС з мережевою архітектурою. 



Концепція Grid і метакомп'ютер. Кластерна архітектура. 

Особливості кластерних розподілених обчислень. Кластери для 

високопродуктивних обчислень. Багатопотокові кластерні системи. 

Тема 6 Мультимікроконтролерні системи на базі інтерфейсу UART. 

Мультимікроконтролерна система з інтерфейсом першого рівня 

UART. Властивості застосування UART інтерфейсу. Асинхронний і 

синхронний режими обміну даними. Апаратне та програмне 

забезпечення UART інтерфейсу. 

Тема 7 Мультимікроконтролерні системи на базі інтерфейсу SPI. 

Мікроконтролерна система із застосуванням SPI. Структура 

інтерфейсу SPI. Структурна схема порту інтерфейсу SPI. Формат 

регістрів управління та статусу SPI. Апаратне та програмне 

забезпечення SPI інтерфейсу. 

 Тема 8 Розподілені мікроконтролерні системи на базі інтерфейсу 1-

Wire. 

Характеристика інтерфейсу 1-Wire. Структура адресу порту 

інтерфейсу 1-Wire. Часові діаграми передачі даних в 1-Wire 

інтерфейсі. Організація ієрархічної мережі та зв'язок між двома 

контролерами на базі інтерфейсу 1-Wire. Апаратне та програмне 

забезпечення інтерфейсу 1-Wire. 

Тема 9 Мультимікроконтролерні системи на основі шини I2C. 

Характеристика всередині модульної шини I2C. Властивості 

застосування шини I2C. Стан ліній обміну інтерфейсу I2C. Часові 

діаграми обміну даними по інтерфейсу I2C. Апаратне та програмне 

забезпечення I2C інтерфейсу. 

Тема 10 Мультимікроконтролерні системи на базі інтерфейсу 

Bluetooth. 

Характеристика інтерфейсу Bluetooth. Конфігурації пікомереж 

Bluetooth. Асинхронний і синхронний режими обміну даними. 

Апаратне та програмне забезпечення інтерфейсу Bluetooth. 

Тема 11 Вбудовані мультимікроконтролерні системи на базі USB. 

Характеристика інтерфейсу USB. Топологія інтерфейсу USB. 

Структура інтерфейсу USB. Формат і типи пакетів. Сигнали 

синхронізації. Організація зв’язку між периферійним пристроєм та 

комп’ютером. Апаратне та програмне забезпечення інтерфейсу 

USB. 

Тема 12 Спряження МПП з ПК. 

Вибір способів підключення  пристрою до ПК. 

Узгодження  спряження  на  функціональному, електричному та 

конструктивному рівнях. Характеристика системних шин ISA, PCI і 

PCI Express. Функціональне призначення, ширина шини, склад 

сигналів шини. Управління засобами доступу до системних шин. 

Способи підключення обладнання користувача до системної 

шини ISA. 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни « Промислові 

мікроконтролери » є такі дисципліни як «Електротехніка та 

електромеханіка», «Основи програмування та програмне забезпечення», 

«Теорія автоматичного керування», «Електроніка і мікросхемотехніка», 

«Автоматизація технологічних процесів», «Мікропроцесорні керуючі 

пристрої». 
У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 

дисципліни, використовуються у спеціальних і професійно-
орієнтованих дисциплінах. 



 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 
Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 
ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 
етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 
та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 
довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 
бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо); повторне 
проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт заборонено (в 
тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 
Рекомендована 

література 

 

Основна (базова): 

 

1. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи: 

підручник. У 2 ч. Мікропроцесорні системи / А.О. 

Новацький. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во 

"Політехніка", 2019. – 367 с. 

2. Програмування мікроконтролерів систем автоматики: 

конспект лекцій для студентів / Укл.: А.Г. Павельчак, В.В. 

Самотий, Ю.В. Яцук – Львів: Львівська політехніка. – 2018.– 

143 с. 

3. О.М. Пупена. Промислові мережі та інтеграційні технології: 

курс лекцій для студ. напряму 6050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм 

навчання. Частина 2. Інтеграційні технології. – К.: НУХТ, 

2021. – 34 с. 

4. Невлюдов І.Ш. Технологія програмування промислових 

контролерів в інтегрованому середовищі CODESYS: 

Навчальний посібник / І.Ш. Невлюдов, С.П. Новоселов, О.В. 

Сичова. – Харків: ХНУРЕ, 2019 . – 264 с. 

5. Комп’ютерні засоби автоматизації електротехнологічних 

установок: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. 

для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою 

«Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» / М. Я. Островерхов; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 222 с. 
 

Допоміжна: 

1.   Куцик А. Автоматизовані системи керування на 

програмованих логічних контролерах: навч. посіб. /А. Куцик, 

В. Місюренко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2018. – 200 с. 

2. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в 

автоматизованих системах : навч. посіб / [Пупена О.М., 

Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.]. – К. : Вид-во 

«Ліра-К», 2018. – 552 с. 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. https://www.tinkercad.com/ - безкоштовний емулятор Arduino 

 

https://www.tinkercad.com/


 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 120 

                                            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) 

ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА ПОПОВЕЦЬКА  

Посада: викладач 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: popovetska.liudmyla@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 

https:/ dn.chic.cv.ua 

 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної 

інженерії 
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