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ВСТУП 

Програма дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка» 

відноситься до професійної підготовки та складена відповідно до 
освітньої програми спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є будова базових 

компонентів електронної техніки, мікропроцесорів, їх використання 

та принципи побудови пристроїв на їхній основі .  
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Електроніка та 

мікропроцесорна техніка» є складовою частиною циклу професійної 
підготовки для студентів за спеціальністю «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології»». Вивчення дисципліни 

передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів – «Фізика», «Електротехніка та електромеханіка». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 
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Анотація 

Курс «Електроніки та мікропроцесорної техніки» передбачає 

ознайомлення з будовою та принципом роботи базових компонентів 
сучасної електронної техніки (резисторів, конденсаторів, діодів, 
транзисторів, тиристорів, операційних підсилювачів), принципами 

побудови схем електронних пристроїв та призначення її елементів, 
принципами роботи вузлів мікропроцесорної техніки, типи 

інтерфейсів вводу/виводу інформації, реалізацію мікроконтролерів, 
апаратні та програмні реалізації мікропроцесорних пристроїв та 

систем. Дозволяє отримати базові знання для розробки та створення 
простих електронних пристроїв (випрямлячів, стабілізаторів, 
підсилювачів, регуляторів потужності) а також розробляти прилади з 

використанням мікропроцесорів та мікроконтролерів. 
Програма передбачає розрахунок та дослідження роботи 

електронних пристроїв на лабораторних стендах. 

Ключові слова: електроніка, діод, транзистор, тиристор, 
операційний підсилювач, випрямляч, стабілізатор, підсилювач, 

мікропроцесор, мікроконтролер, пам’ять, мікропроцесорна система, 
PIC, AVR, мікропроцесорний пристрій. 

 

Аbstract 

The course of electronics and microprocessor equipment involves 

getting acquainted with the structure and principles of the basic 
components of modern electronic technology (resistors, capacitors, diodes, 

transistors, thyristors, operational amplifiers), the principles of constructing 
circuits of electronic devices and the appointment of its elements, the 
principles of the operation of microprocessor technology nodes, the types 

of information input / output interfaces, the implementation of 
microcontrollers, hardware and software implementations of 

microprocessor devices and systems. Allows you to get basic knowledge 
for the development and creation of simple electronic devices (rectifiers, 
stabilizers, amplifiers, power regulators) as well as developing devices 

using microprocessors and microcontrollers. 
The program provides for the calculation and research of the work of 

electronic devices at laboratory stands. 

Keywords: electronics, diode, transistor, thyristor, operational 

amplifier, rectifier, stabilizer, amplifier, microprocessor, microcontroller, 
memory, microprocessor system, PIC, AVR, microprocessor device. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 10 

(5+5) 

Галузь знань –  

15 “Автоматизація та 
приладобудування” 

Нормативна 

Рік підготовки: 

2-й 3-й 2-й 3-й 

Модулів – 4 (2+2) 

Спеціальність 151 

“Автоматизація та 
комп’ютерно-

інтегровані 

технології” 

Семестр 

Змістових 

модулів – 9 (5+4) 
4-й  5-й 4-й  5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання: – 

Лекції  

28 28  2  2 

Практичні, семінарські 

Загальна 
кількість годин – 

300 (150+150) 

6 6 4 4 

Лабораторні 

Тижневих годин 

для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 5 
(3+2) 
самостійної 

роботи студента 
– 9 (6+3) 

18 18 10 10 

Самостійна робота 

98 98 134 134 

Рівень вищої освіти: 
Бакалавр 

Індивідуальні 

завдання: 

Вид контролю:  

4-й семестр – екзамен 

5-й семестр – екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить: 
4-й семестр: 

- для денної форми навчання – 52 год. до 98 год.; 
- для заочної форми навчання – 16 год. до 134 год.; 
5-й семестр: 

- для денної форми навчання – 52 год. до 98 год.(35% до 65 %); 
- для заочної форми навчання – 16 год. до 134 год (11% до 89 %). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна 

техніка» є формування у студентів спеціальності 151 “Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології” сучасного рівня знань, уміння і 
навичок з електроніки. Вивчення методів аналізу та принципів 

побудови аналогових і цифрових систем управління технологічними 
процесами. Набуття умінь і навичок побудови спеціальної 

електронної техніки, що застосовується в автоматизованих системах 
керування. Засвоєння сучасних принципів організації 

мікропроцесорних систем, ключових понять мікропроцесорної 
техніки, основ проектування апаратних та програмних засобів. 
Вивчення особливостей функціонування систем різних рівнів 

складності та їх призначення, принципів архітектурних рішень, 
способів та засобів організації обміну інформацією. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати: будову, основні параметри і характеристики електронних 

компонентів та схеми їх вмикання; принципи побудови схем 

електронних пристроїв та призначення її елементів, принципи роботи 

вузлів мікропроцесорної техніки, типи інтерфейсів вводу/виводу 

інформації, реалізацію мікроконтролерів, апаратні та програмні 

реалізації мікропроцесорних пристроїв та систем.  

вміти: розрахувати параметри електричних схем та вибирати 

електронні компоненти для їх побудови, розробляти прилади з 

використанням мікропроцесорів та мікроконтролерів.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

2 курс 4 семестр 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Електропровідність напівпровідників 

Тема 1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів 

Загальна класифікація електронних приладів та їхнє призначення. 
Загальні відомості про напівпровідники. Типи напівпровідників. 

Класифікація напівпровідникових приладів. Напівпровідникові 
резистори, їх типи, графічно-буквене позначення та призначення. 

 

Змістовний модуль 2. Діоди, тріоди та транзистори 

Тема 2. Напівпровідникові діоди 

Класифікація діодів. Випрямляючі діоди, стабілітрони, тунельні 
діоди, фотодіоди, світло діоди їх графічно-буквене позначення, 

основні параметри, принцип роботи, схеми вмикання та призначення. 

Тема 3. Бiполярнi транзистори 

Класифікація транзисторів. Будова та принцип роботи біполярного 

транзистора. Типи біполярних транзисторів та їх графічно-буквене 
позначення. Схеми вмикання біполярного транзистора. Вхідні та 

вихідні ВАХ транзистора. h-параметри транзистора та їх фізичний 
зміст. Режими роботи транзистора. 

Тема 4. Польові транзистори 

Класифікація польових транзисторів. Польові транзистори з 

керуючим −− np переходом, статичною індукцією та ізольованим їх 

графічно-буквене позначення, їх параметри конструктивні 
особливості та принцип роботи. Схеми вмикання. Вхідні та передатні 

ВАХ. 

Тема 5. Тиристори 

Класифікація тиристорів. Диністори, триністори їх графічно-

буквене позначення. ВАХ та параметри. Схеми вмикання. Тиристори 
спеціального призначення (симістор, фототиристор, двоопераційний 

тиристор, оптронний тиристор) їх графічно-буквене позначення, 
основні параметри та призначення. 

 

Змістовний модуль 3. Інтегральні мікросхеми 

Тема 6. Інтегральні мікросхеми 

Загальні відомості. Класифiкацiя i умовнi позначення iнтегральних 
мiкросхем. Конструктивне оформлення, вхідні та вихідні параметри 
мiкросхем. 
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Модуль 2 

 

 Змістовний модуль 4. Підсилювачі електричних сигналів 

Тема 7. Підсилювачі змінного струму 

Загальні відомості та класифікація підсилювачів. Основні 
параметри та характеристики підсилювачів. Принципи побудови 

підсилювачів. Основні режими роботи підсилювачів. Кола зміщення 
та температурна стабілізація підсилювачів. 

Тема 8. Багатокаскадні підсилювачі 
Однотактні підсилюючі каскади на біполярних транзисторах у 

схемах зі спільним емітером, спільним колектором та спільною 

базою. Підсилюючі каскади на польових транзисторах у схемах зі 
спільним витоком та стоком. Двотактні підсилюючі каскади. Схема 

двотактного підсилювача на однотипних транзисторах. Схема 
двотактного підсилювача на комплементарних транзисторах. 
Двотактний підсилювач із трансформаторним виходом. Класифікація 

багатокаскадних підсилювачів. Підсилювачі з резистивно-ємнісними 
та трансформаторними міжкаскадними зв’язками. Вибіркові 

підсилювачі. 

Тема 9. Пiдсилювачi постiйного струму 
Загальні відомості та класифікація. Підсилювач прямого 

підсилення. Балансний підсилювач. Диференційний підсилювач. 
Підсилювач із подвійним перетворенням. Операційний підсилювач. 

Тема 10. Підсилювачі на операційних підсилювачах 
Інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі. Перетворювач струму 

у напругу. Інвертуючий та неінвертуючий суматор. Інвертуючий та 

диференціюючий підсилювач. Компаратор. Підсилювач змінного 
струму на операційному підсилювачі. 

Змістовний модуль 5. Джерела живлення та стабілізатори 

Тема 11. Джерела живлення та стабілізатори 
Однофазні та трифазні випрямлячі. Схеми, дiаграми напруг, 

параметри. Пасивнi та активнi фiльтри. Електроннi стабiлiзатори 
напруг та струмів. Схеми автоматичного регулювання струму. 
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3 курс 5 семестр 

Модуль 3 

 

Змістовний модуль 6. Системи числення і кодування 

інформації 

Тема 12. Представлення інформації в мікропроцесорних 

системах. Типи систем числення. 

Предмет та задачі курсу. Основні поняття цифрової техніки. 
Представлення інформації в мікропроцесорних системах. Типи систем 

числення. Перетворення десяткового числа в двійковий, вісімковий та 
шістнадцятковий еквівалент та навпаки. Подання чисел у формі з 
фіксованою та плаваючою комою. Елементи кодування інформації. 

Тема 13. Основні логічні функції та елементи. 

Основні логічні функції та елементи: І, НІ, І-НІ, АБО, АБО-НІ. 

Таблиці істинності елементів. 

Тема 14. Функціональні вузли електронно-обчислювальної 

техніки. 

Цифрові елементи. Двійкові логічні елементи. Тригери. 
Дешифратор і шифратор. Демультиплексор та мультиплексор. 

Регістри. Лічильники. 

Змістовний модуль 7. Принципи побудови мікропроцесорних 

систем 

Тема 15. Архітектура мікропроцесора та організація обміну 

даними. 

Основні поняття та визначення. Типи мікропроцесорів за 
призначенням, за кількістю кристалів, за способом керування, за 
типом архітектури. Архітектура мікропроцесорів. Фоннейманівська та 

гарвардська архітектури. Поняття та функції процесорного елемента, 
арифметико-логічного пристрою, регістрів, пристрою керування та 

пам’яті. Методи адресації та регістри процесора. Система команд 
процесора. Швидкодія процесора. Призначення структурних 
елементів. Організація пам’яті та введення-виведення інформації.  

Тема 16. Система команд мікропроцесорів. 

Система команд мікропроцесора. Формат команди. Групи команд 

за призначенням. Види адресації: пряма, непряма, безпосередня, 
автоінкрементна (автодекрементна), сторінкова, індексна, відносна. 

Команди передачі інформації. Команди пересилання, роботи зі 
стеком, введення-виведення. Команди обробки інформації. 
Арифметичні, логічні, команди зсуву. Команди передачі керування та 
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керування станом мікропроцесора. 

Тема 17. Системи пам’яті мікропроцесорних систем. 

Класифікація систем пам’яті мікропроцесорних систем. Регістрова 
пам'ять, внутрішня кеш пам'ять, зовнішня кеш-пам'ять, оперативна 
пам'ять, постійна пам'ять, зовнішня пам'ять. 

Тема 18. Інтерфейси та протоколи передачі даних. 

Інтерфейси та протоколи передачі даних. Послідовні та паралельні 

інтерфейси. Аналоговий компаратор. Аналогово-цифрові та цифро-
аналогові перетворювачі. Типи та основні характеристики. 

 

Модуль 4 

 

Змістовний модуль 8. Однокристальні мікроконтролери 

Тема 19. Однокристальні мікроконтролери з CISC-

архітектурою. 

Архітектура і функціональні можливості однокристальних 
мікропроцесорів. Система команд. Розширення можливостей 

однокристальних мікроконтролерів. Розширення пам’яті програм. 
Розширення пам’яті даних. Розширення простору введення-

виведення. 

Тема 20. Однокристальні мікроконтролери з RISC-

архітектурою. 

PIC-контролери. Архітектура PIC-мікроконтролерів. 
Однокристальні AVR-мікроконтролери. Характеристики AVR-

мікроконтролерів. Мікроконтролери сімейства MCS. 

Тема 21. Сигнальні мікропроцесори. 

Сигнальні мікропроцесори обробки даних у форматі з 

фіксованою комою. Сигнальні мікропроцесори обробки даних у 
форматі з плаваючою комою. Технічні характеристики сигнальних 

мікропроцесорів.  
 

Змістовний модуль 9. Розробка мікропроцесорних систем  

Тема 22. Основні функціональні вузли мікропроцесорних 

систем. Спряження датчиків з мікроконтролерами. 

Виконавчі пристрої мікропроцесорних систем. Елементи 
індикації. Пристрої формування звукових сигналів. Кнопки та 

датчики. Пристрої комутації. Основні типи датчиків для вимірювання 
фізичних величин. Резистивні, ємнісні, індуктивні, п’єзоелектричні, 
оптичні, магнітні датчики, термопари. Спряження датчиків з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

мікроконтролерами. 

Тема 23. Застосування мікроконтролерів. 

Застосування мікроконтролерів для розробки пристроїв та систем 
вимірювання та автоматизації.  

Тема 24. Розробка програмного забезпечення для 

мікроконтролерів. 

Середовища розробки програмного забезпечення для 

мікроконтролерів PIC. Середовища розробки програмного 
забезпечення для мікроконтролерів AVR.  

Тема 25. Особливості проектування мікропроцесорних 

систем. 

Архітектура мікропроцесорної системи. Технічне завдання на 

розробку мікропроцесорного пристрою. Розробка структурної схеми і 
алгоритму функціонування. Вибір типів датчиків і виконавчих 

пристроїв. Вибір елементної бази і розробка схеми електричної 
принципової. Типи мікропроцесорних систем. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всьо

го 

у тому числі 
Всьо

го 

у тому числі 

л п лаб

. 

інд. с.р. л п лаб.інд. с.р. 

 ІІ курс, 4 семестр ІІ курс, 4 семестр 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Електропровідність напівпровідників 

Тема 1. Фізичні 
основи роботи 

напівпровіднико-
вих приладів 

16 4 - 2  10 16     16 

Разом за модуль 16 4 - 2  10 16     16 

Змістовний модуль 2. Напівпровідникові пристрої 

Тема 2. Напів-
провідникові діоди 

22 4 2 2  14 22  2 2  18 

Тема 3. Бiполярнi 
транзистори 

10 2  2  6 10 1    9 

Тема 4. Польові 
транзистори 

6 2    4 6     6 

Тема 5. Тиристори 6 2  2  2 6   2  4 

Разом за модуль 44 10 2 6  26 44 1 2 4  37 

Змістовний модуль 3. Інтегральні мікросхеми 

Тема 6. Інтегральні 

мікросхеми 
18 -    18 18 -    18 

Разом за модуль 18 -    18 18 -    18 

Модуль 2 

Змістовний модуль 4. Підсилювачі електричних 

сигналів 

Тема 7. Під-
силювачі змінного 
струму 

22 2 2 4  14 28  2 2  24 

Тема 8. Багато-
каскадні 

підсилювачі 

10 4    6 10     10 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всьо
го 

у тому числі 
Всьо

го 

у тому числі 

л п лаб
. 

інд. с.р. л п лаб.інд. с.р. 

 ІІ курс, 4 семестр ІІ курс, 4 семестр 

Тема 9. Пiд-

силювачi 
постiйного струму 

12 4  2  6 8 1    7 

Тема 10. Під-
силювачі на 
операційних 

підсилювачах 

22 4 2 2  14 20   2  18 

Разом за модуль 66 14 4 8  40 66 1 2 4  59 

Змістовний модуль 5. Джерела живлення та стабілізатори 

Тема 11. Джерела 
живлення та 
стабілізатори 

6   2  4 6   2  4 

Разом за модуль 6   2  4 6   2  4 

Разом за 4семестр 150 28 6 18  98 150 2 4 10  134 
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Назви 
змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 

л п лаб 
ін
д 

с.р. л п лаб 
ін
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

 ІІІ курс, 5 семестр  ІІІ курс, 5 семестр 

Модуль 3 

Змістовний модуль 6. Системи числення і кодування інформації 

Тема 12. 
Представлення 

інформації в 

мікропроцесорних 
системах. Типи систем 

числення 

12 2 2 1 - 7 10,5 - 1 0,5 - 9 

Тема 13. Основні 
логічні функції та 

елементи 

10 2 - 1 - 7 9,5 - - 0,5 - 9 

Тема 14. 
Функціональні вузли 

електронно-

обчислювальної 
техніки 

10 2 - 1 - 7 10 0,5 - 0,5 - 9 

Змістовний модуль 7. Принципи побудови мікропроцесорних систем 

Тема 15. Архітектура 
мікропроцесора та 

організація обміну 

даними 

10 2 - 1 - 7 11 0,5 - 0,5 - 10 

Тема 16. Система 

команд 

мікропроцесорів 

10 2 - 1 - 7 9,5 - - 0,5 - 9 

Тема 17. Системи 

пам’яті 

мікропроцесорних 
систем 

10 2 - 1 - 7 9,5 - - 0,5 - 9 

Тема 18. Інтерфейси та 

протоколи передачі 
даних 

11 2 - 2 - 7 11 - - 1 - 10 

Разом за модулем 3 73 14 2 8 - 49 71 1 1 4 - 65 
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Модуль 4 

Змістовний модуль 8. Однокристальні мікроконтролери 

Тема 19. 
Однокристальні 

мікроконтролери з 
CISC-архітектурою 

10 2 - 1 - 7 10,5 - - 0,5 - 10 

Тема 20. 

Однокристальні 
мікроконтролери з 

RISC-архітектурою 

10 2 - 1 - 7 11 0,5 - 0,5 - 10 

Тема 21. Сигнальні 
мікропроцесори 

10 2 - 1 - 7 10,5 - - 0,5 - 10 

Змістовний модуль 9. Розробка мікропроцесорних систем  

Тема 22. Основні 
функціональні вузли 

мікропроцесорних 

систем. Спряження 
датчиків з 

мікроконтролерами 

13 2 2 2 - 7 14,5 0,5 2 1 - 11 

Тема 23. Застосування 
мікроконтролерів 

10 2 - 1 - 7 10,5 - - 0,5 - 10 

Тема 24. Розробка 

програмного 
забезпечення для 

мікроконтролерів 

11 2 - 2 - 7 11 - - 2 - 9 

Тема 25. Особливості 
проектування 

мікропроцесорних 

систем 

13 2 2 2 - 7 12 - 1 1 - 10 

Разом за модулем 4 77 14 4 10 - 49 79 1 3 6 - 69 

Разом за 5 семестр 150 28 6 18 - 98 150 2 4 10 - 134 
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5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма  

навчання 

заочна 
 форма  

 навчання 

4 семестр 

1. Розрахунок однофазного випрямляча 2  

2. 
Розрахунок вихідного підсилювального 
каскаду 

2 2 

3. 
Розрахунок підсилювача на операційному 
підсилювачі 

2 2 

Разом за 4 семестр 6 4 

5 семестр 

1. 
Перетворення інформації в різних 

системах числення. 
2 1 

2. 
Розробка структури мікропроцесорних 

систем. 
2 1 

3. 

Розробка структурної схеми і алгоритму 

функціонування мікропроцесорної 
системи 

2 2 

Разом за 5 семестр 6 4 

Разом  12 8 
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6. Теми лабораторних занять 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

денна 

форма  

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

4 семестр 

1. 

Інструктаж з техніки безпеки. Вивчення 

пасивних елементів електронної техніки та 

їхнього маркування 

2 2 

2. Дослідження однофазного випрямляча 2 2 

3. Дослідження параметричного стабілізатора 2 2 

4. Дослідження транзисторного ключа 2  

5. Дослідження тиристорного регулятора 2 2 

6. 
Дослідження однотактного підсилювача напруги 

змінного струму 
2 2 

7. 
Дослідження двотактного підсилювача 

потужності змінного струму 
2  

8. Дослідження інструментального підсилювача  2  

9. 
Дослідження підсилювачів на операційному 

підсилювачі 
2  

Разом за 4 семестр 18 10 

5 семестр 

1. 
Ознайомлення з роботою на навчальному 

лабораторному стенді. 
2 1 

2. Дослідження роботи з портами вводу –виводу. 2 1 

3. 
Дослідження роботи із зовнішніми 

перериваннями. 
2 1 

4. 
Дослідження роботи з 

таймерами/лічильниками. 
2 1 

5. 
Дослідження роботи мікроконтролера з LCD 

дисплеєм. 
2 1 

6. 
Дослідження аналого-цифрового 
перетворювача. 

2 1 

7. 
Дослідження роботи інтерфейсу 1-Wire і 

температурного датчика. 
2 1 

8. 
Підключення крокових двигунів до 
мікроконтролерів. 

2 1 

9. 
Дослідження роботи МК з використанням 

промислового інтерфейсу RS485. 
2 2 

Разом за 5семестр 18 10 

Разом 36 20 
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7. Самостійна робота 

 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 98 
+98 годин (денна форма навчання) та 136+134 годин (заочна форма 
навчання). 

Самостійна робота студента включає такі види робіт: 
- самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної 

теми; 
- підготовка до практичних занять; 

-розв’язування практичних задач; 
- підготовка до виконання лабораторних робіт; 
- обробка результатів досліджень, оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи; 
- підготовка до модульних контрольних робіт (тестувань); 

- підготовка до підсумкового контролю. 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 
навчання 

заочна 

форма 
навчання 

4-ий семестр 

1. 
Тема 1. Фізичні основи роботи 

напівпровідникових приладів 
10 16 

2. Тема 2. Напівпровідникові діоди 14 18 

3. Тема 3. Бiполярнi транзистори 6 9 

4. Тема 4. Польові транзистори 4 6 

5. Тема 5. Тиристори 2 4 

6. Тема 6. Інтегральні мікросхеми 18 18 

7. Тема 7. Підсилювачі змінного струму 14 24 

8. Тема 8. Багатокаскадні підсилювачі 6 10 

9. 
Тема 9. Пiдсилювачi постiйного 

струму 
6 7 

10. 
Тема 10. Підсилювачі на операційних 

підсилювачах 
14 18 

11. 
Тема 11. Джерела живлення та 

стабілізатори 
2 4 

 
Разом за 4 семетстр 
 

98 136 
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5-ий семестр 

1 
Тема 12. Представлення інформації в 
мікропроцесорних системах. Типи 
систем числення 

7 9 

2 
Тема 13. Основні логічні функції та 
елементи 

7 9 

3 
Тема 14. Функціональні вузли 
електронно-обчислювальної техніки 

7 9 

4 
Тема 15. Архітектура мікропроцесора 

та організація обміну даними 
7 10 

5 
Тема 16. Система команд 

мікропроцесорів 
7 9 

6 
Тема 17. Системи пам’яті 
мікропроцесорних систем 

7 9 

7 
Тема 18. Інтерфейси та протоколи 

передачі даних 
7 10 

8 

Тема 19. Однокристальні 

мікроконтролери з CISC-
архітектурою 

7 10 

9 

Тема 20. Однокристальні 

мікроконтролери з RISC-
архітектурою 

7 10 

10 Тема 21. Сигнальні мікропроцесори 7 10 

11 

Тема 22. Основні функціональні 

вузли мікропроцесорних систем. 
Спряження датчиків з 

мікроконтролерами 

7 11 

12 
Тема 23. Застосування 

мікроконтролерів 
7 10 

13 
Тема 24. Розробка програмного 

забезпечення для мікроконтролерів 
7 9 

14 
Тема 25. Особливості проектування 

мікропроцесорних систем 
7 10 

 Разом за 5 семетстр 98 134 
 Разом  196 270 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Лекції читаються з використанням технічних засобів 

навчання і супроводжуються демонстрацією презентацій за 
допомогою відеопроектора (таблиць, зображень принципових схем, 
векторних та часових діаграм їх роботи тощо).  

2. Лабораторні роботи виконуються на сучасних навчально-
дослідних лабораторних стендах. Електричні вимірювання 

здійснюються за допомогою цифрових мультиметрів. 
3. Самостійна робота включає розв’язування задач, метою 

якого є закріплення знань, що студенти отримують в процесі нав-
чання. 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи контролю знань: 

- опитування перед виконанням кожної лабораторної роботи; 
- оцінювання рівня знань при захисті лабораторної роботи; 
- опитування на практичних заняттях; 

- оцінювання правильності розв’язування задач; 
- оцінка за модульні контрольні роботи. 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Розподіл балів за темами 

4 семестр 

Модуль 1 Модуль 2 

Іспит Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 МК 

1 

ЗМ4 ЗМ5 МК 

1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

3,0 6,0 3,5 0,5 3,5 - 10 8,5 3,0 1,0 6,0 5,0 10 40 100 

5 семестр 

Модуль 3 Модуль 4 

Іспит Сума ЗМ6 ЗМ7 МК 

1 

ЗМ8 ЗМ9 МК 

2 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 

4 2 2 2 2 2 3,5 10 2 2 2 5,5 2 3,5 5,5 10 40 100 
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Розподіл балів за видами робіт для денної форми навчання 

 

 Форма 
навчальної 
діяльності 

Вид 

контролю 

Максимальна 
кількість 

балів за 
одне заняття 

Кількіст
ь 

Занять 

Сума 

балів 

Разом 
за 

видами 
навчання 

Лекції Відвідування 0,5 14 7 7 

Практичні 

заняття 

Відвідування 1 

3 

3 

6 
Виконання 

домашнього 
завдання 

1 3 

Лабораторні 

роботи 

Відвідування 1 

9 

9 

27 

Рівень 

підготовки до 
виконання 

роботи  

1 9 

Вчасність 

оформлення і 
здача звіту 

1 9 

Модульна контрольна 1 (тестування) 10 

Модульна контрольна 2 (тестування) 10 

Всього за два модулі 60 

Підсумковий тест (іспит) 40 

Заліковий кредит (всього) 100 
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Розподіл балів за видами робіт для заочної форми навчання 

 Форма 

навчальної 
діяльності 

Вид 
контролю 

Максимальна 

кількість 
балів за 

одне заняття 

Кількість 
занять 

Сума 
балів 

Разом 

за видами 
навчання 

Лекції Відвідування 10 1 10 10 

Практичні 
заняття 

Відвідування 5 

2 

10 

20 
Виконання 
домашнього 

завдання 

5 10 

Лабораторні 
роботи 

Відвідування 2 

5 

10 

30 

Рівень 
підготовки до 

виконання 
роботи  

2 10 

Вчасність 
оформлення і 

здача звіту 

2 10 

Всього за два модулі 60 

Підсумковий тест (іспит) 40 

Заліковий кредит (всього) 100 

Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового       

проекту (роботи), практики  
для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 
добре 

 

74-81  

64-73 
задовільно 

 

60-63  

35-59 
незадовільно з можливістю     

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 
незадовільно з обов’язковим    

повтором вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повтором вивченням 

дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Електроніка та 

мікропроцесорна техніка” включає: 

• опорний конспект лекцій на паперовому носії; 

• опорний конспект лекцій на електронному носії; 

• методичні вказівки до виконання та оформлення результатів 

самостійної роботи; 

• Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Електроніка” для студентів за 

напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології” денної форми навчання. / В. М. Гудь - Рівне. 

НУВГП, 2014 - 32 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/649/1/043-26.pdf 

• Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна електроніка" для студентів 

галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм 
навчання. Частина 1. Б. Б. Круліковський - Рівне. НУВГП, 2018 - 30 с. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/8663/1/04-04-209.pdf 

 

12. Рекомендована література 

12.1 Базова література 

1. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і 
мікросхемотехніка. Підручник. – К.: Каравела, 2009. 

2. Бойко В.І. та ін. Схемотехніка електронних систем. Кн. 1. 
Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. Підручник. – К.: Вища 
школа, 2004. 

3. Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол та ін. 
Мікропроцесорна техніка: Підручник. – 2-ге вид., переробл. та 

доповн. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; “Кондор”, 2004. – 
440с. 

4. М.С. Будіщев Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна 

техніка. Підручник. – Львів: Афіша, 2001. – 424с. 
 

12.2 Допоміжна література 

5. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. та ін. Основи електроніки з 
елементами мікроелектроніки. Навч. посіб. – Львів: Магнолія плюс, 

2005. 
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6. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное 
пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. 

7. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка і 
мікросхемотехніка: теорія і практикум. Навчальний посібник. – К.: 
Каравела, 2004. 

8. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование. – К.: 
МК-Пресс, 2005. 

9. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном 
компьютере. Electronics Workbench и Micro-Cap. – М.: Горячая линия 

– Телеком, 2003. 
10. Белов А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах. – СПб.: 

Наука и Техника, 2007. – 304 с.: ил. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioleka 

(http://nuwm.edu.ua/MySql/pageJib.php 
2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 
3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.rada.kiev.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


