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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програму навчальної дисципліни «Курсова робота з основ мікропроцесорної техніки» 
складено відповідно до освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації, 
електропривод та електромобільність» підготовки бакалаврів спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів наступних компетентностей:  

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (К03). 
• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К05). 
• Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (К06). 
• Здатність працювати автономно (К08).  
• Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР) (К11). 
• Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, 
стандартів і технічного завдання (К17). 
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• Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, 
електротехнічного та електромеханічного устаткування (К19). 

• Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові 
технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (К20). 

• Здатність вирішувати комплексні задачі логічного синтезу, що пов’язані із 
роботою дискретних систем автоматизації та мікропроцесорних пристроїв (К24). 

Предмет навчальної дисципліни – методи та засоби розробки апаратного та 
програмного забезпечення мікропроцесорних систем.  
Програмні результати навчання:  

• Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 
мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній 
діяльності (ПР06). 

• Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та 
інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність (ПР10). 

• Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і 
письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та 
нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань (ПР11). 

• Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички 
роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним 
програмним забезпеченням (ПР18). 

• Знати і розуміти основи мікропроцесорної техніки, типові структури 
мікроконтролерів та передачу даних (ПР21). 

• Вміти застосовувати закони алгебри-логіки, перетворення кодів, карти Карно, 
основи таблиць переходів, графопереходи, циклограми та мультиплексори-
селектори для синтезу логічних схем керування системам автоматизації (ПР23). 

• Вміти застосовувати методи синтезу дискретних схем автоматики для складання 
програм для програмованих логічних реле та програмованих логічних інтегральних 
схем, здійснювати вибір обладнання при проектування дискретних систем 
автоматизації, складати логічні схеми на мікросхемах з використанням сучасної 
елементної бази (ПР24). 

• Розробляти проектну та конструкторську документацію для схем керування 
електромеханічними системами; програмувати мікропроцесори, мікроконтролери, 
програмовані логічні інтегральні схеми та логічні контролери та використовувати 
їх для реалізації алгоритмів керування електроприводами (ПР28). 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Дисципліну «Курсова робота з основ мікропроцесорної техніки» забезпечують такі 
дисципліни програми підготовки бакалаврів: Обчислювальна техніка та програмування, 
Синтез логічних схем Системи автоматизації. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Дисципліна «Курсова робота з основ мікропроцесорної техніки» складається з наступних 
етапів: 
1. Отримання теми та завдання 
2. Підбор та вивчення літератури 
3. Розробка структурної схеми системи 
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4. Розробка функціональної схеми системи 
5. Розробка програмного забезпечення 
6. Розробка опису схемних рішень та програмного забезпечення 
7. Розробка текстової та графічної документації  
8. Подання курсової роботи на перевірку 
9. Захист курсової роботи 
 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 
1. Microprocessors and MicroControllers: For Learners // Editors. — Gloobal Techno, 2018. 

— 283 р. 
2. Tocci R.J. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software // New York: 

Pearson, 2002. — 573 p. 
3. Hassan М.Н. Microprocessors and Microcomputers // 2nd Edition. — Amazon Digital 

Services LLC, 2018. — 564 р. 
4. Жуйков В. Я. Мікропроцесорна техніка [Текст] : підручник / В. Я. Жуйков, Т. О. 

Терещенко, Ю. С. Ямненко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : НТУУ "КПІ", 2015. - 440 с. 
5. Ткачов В.В., Грулер Г., Нойбергер Н., Проценко С.М., Козарь М.В. Мікропроцесорна 

техніка. Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2012. — 192 с. 

6. Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Буряк В.С. Схемотехніка електронних пристроїв 
та систем: мікропроцесорна техніка. Миколаїв: Іліон, 2012. - 446 с. 

 
Додаткові:  
7. Терещенко Т.О., Хоменко О.В. Мікропроцесорна техніка // Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. — 165 с. 
8. Гололобов Д.О. Основи комп’ютерної техніки та програмування мікропроцесорів. 

Навчальний посібник. – Київ: Видавничий центр Державного університету 
телекомунікацій, 2019.– 58с. 

9. Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. - К.: 
Видавничий центр «Академія», 2002. - 368 с. 

10. Новацький А.О. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи. Підручник. — Київ: 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка, 2020. — 361 с. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Кожному студенту надається завдання з розробки апаратної та програмної 
складових частин мікропроцесорної системи керування електромеханічними системами. 
В залежності від варіанту студенти повинні: 

• сформувати вимоги до базового мікроконтролера системи,  
• визначити та розрахувати схеми блоків вводу виводу,  
• розробити програмне забезпечення для реалізації заданого алгоритму 

керування. 
 

6. Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість 
годин СРС 

1 Отримання теми та завдання 2 
3 Підбор та вивчення літератури 4 
9 Розробка структурної схеми системи 2 

11 Розробка функціональної схеми системи 4 
12 Розробка програмного забезечення 6 
13 Розробка опису схемних рішень та програмного 

забезпечення 
4 

14 Розробка текстової та графічної документації  4 
15 Подання курсової роботи на перевірку 2 
17 Захист курсової роботи 2 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 
1. Студенти відвідують консультації з дисципліни «Курсова робота з основ 
мікропроцесорної техніки». 
2. Студент повинен регулярно переглядати повідомлення у відповідній групі Google- клас 
та на електронній пошті групи. 
3. Студент повинен оперативно реагувати на запити та питання викладача, виявляти 
ініціативу та мотивацію, демонструвати зворотній зв'язок. 
4. Студент повинен дотримуватись узгоджених з викладачем правил підготовки, 
оформлення та подальшого виправлення (у разі необхідності) курсової роботи. 
5. Студент повинен розуміти та дотримуватись рейтингової системи оцінювання (РСО), 
політики дедлайнів та перескладань: 
6. Студент при виконанні курсової роботи повинен дотримуватись правил академічної 
доброчесності. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) 
характеризує роботу студента з курсового проектування та її результат – якість 
пояснювальної записки та графічного матеріалу. Друга складова характеризує якість 
захисту студентом курсової роботи.  

Розмір шкали стартової складової дорівнює 40 балів, а складової захисту – 60 балів. 
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1. Стартова складова: 
– своєчасність виконання графіка виконання курсової роботи– 3-5 бали; 
– сучасність та обґрунтування прийнятих рішень – 7-12 балів; 
– правильність застосування методів аналізу і розрахунку – 6-10 балів; 
– якість оформлення, виконання вимог нормативних документів – 4-6 бали; 
– якість графічного матеріалу і дотримання вимог стандартів – 4-7 бали. 

2. Складова захисту курсової роботи: 
– якість доповіді – 6-10 балів; 
– ступінь володіння матеріалом – 9-15 балів; 
– ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 9-15 балів; 
– вміння захищати свою думку – 12-20 балів. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 
Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА, к.т.н. 
Стаценком О.В. 

Ухвалено кафедрою автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА (протокол 
№ 12від 30.06.2020 р.) 

Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № __ від _______) 

                                           
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 
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