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1. Мета дисципліни – познайомити студентів зі світом сучасних обчислювальних систем, з 
будовою та принципами роботи мікропроцесорних систем, будовою, розробкою програмного 
забезпечення та відлагодження систем на базі мікроконтролерів.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Мікропроцесорна техніка» є частиною блоку вибіркових 

навчальних дисциплін для спеціалізації «Нанофізика та наноелектроніка» і використовує 
результати вивчення обов’язкових дисциплін «Радіоелектроніка», «Апаратне та програмне 
забезпечення», «Об'єктно-орієнтовне програмування», «Радіотехнічні кола та сигнали», 
«Основи програмування», «Електрика та магнетизм» та «Англійська мова». Попередні вимоги: 

1. Вміти розв’язувати аналітичні задачі, запускати прикладні програмні засоби та 
керувати ними на основі графічного інтерфейсу користувача, орієнтуватись в 
файловій системі довільної ОС, знаходити інформацію в Інтернеті. 

2. Знати основні закони радіотехнічних кіл, особливості перетворення електричних 
сигналів, будову на принцип роботи транзисторів, принцип роботи найпростіших 
схем на транзисторах.  

3. Вміти складати прості алгоритми, перекладати технічні тексти з англійської мови. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Вивчення дисципліни «Мікропроцесорна техніка» дозоляє зрозуміти основні 

характеристики мікропроцесорних систем різних архітектур та різної розрядності. 
На прикладі мікропроцесора Intel 8086 сімейства x86 розглядаються робота з регістрами 

загального призначення та сегментними регістрами, механізми адресації, особливості 
виконання математичних операцій, обробка винятків з використанням регістра флагів. Окрема 
увага приділяється перериванням та механізмам роботи з консоллю та текстовим 
відеорежимом.  

Мікроконтролери AVR сімейства MEGA використовуються для вивчення особливостей 
роботи RISC архітектури, використання регістрів загального та спеціалізованого використання 
для налаштування режимів роботи мікроконтролера та програмування периферійних пристроїв. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Вивчення функціональних вузлів мікропроцесорної системи, базових принципів 
передачі даних та адресації, особливостей організації регістрів та їх використання, 
механізмів виклику та обробки переривань;  

2. Вивчення архітектури x86 на прикладі мікропроцесора Intel 8086; 
3. Вивчення будови та принципів роботи мікроконтролерів AVR сімейства MEGA; 
4. Отримання практичних навичок про роботі з периферійними пристроями 

мікроконтролерів та їх програмування на асемблері. 
 
Забезпечити досягнення компетентностей: 

ЗК 2. здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ФК-7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 

комп’ютерних технологій. 
ФК-9. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та 

математичного моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів. 
 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти; 3, 

комунікація; 4, автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи і 
технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1 студент повинен знати: 

лекційні заняття з 
використанням засобів 
моделювання 
мікропроцесорів та 
мікроконтролерів 

контрольні роботи до 30 

1.1 

типову будову мікропроцесорної системи; 
особливості обміну інформацією по шині 
адрес/даних; характеристики арифметико-
логічного пристрою на регістрів 
мікропроцесорів 

   

1.2 архітектуру мікропроцесора Intel 8086     

1.3 
адресацію, особливості регістрів та 
переривань мікропроцесора Intel 8086 

  
 

1.4 
будову та властивості мікроконтролерів AVR 
серії Mega 

  
 

1.5 
організацію переривань в мікроконтролерах 
AVR серії Mega 

  
 

1.6 
будову та властивості периферійних 
пристроїв (АЦП, таймери-лічильники) 
мікроконтролерів AVR серії Mega 

  
 

2 студент повинен вміти: 

лекційні заняття з 
використанням засобів 
моделювання 
мікропроцесорів та 
мікроконтролерів 

контрольні роботи до 40 

2.1 
визначити основні характеристики 
мікропроцесорів/мікроконтролерів на основі їх 
технічної документації 

   

2.2 
програмувати 
мікропроцесори/мікроконтролери мовою 
асемблер 

   

2.3 
відлагоджувати роботу 
мікропроцесорів/мікроконтролерів 

   

3 комунікація 

лекційні заняття з 
використанням засобів 
моделювання 
мікропроцесорів та 
мікроконтролерів 

контрольні роботи до 10 

3.1 
вміти дотримуватись загальних рекомендацій 
щодо визначення основних характеристик 
мікропроцесорів/мікроконтролерів 

   

3.2 

вміти аналізувати результати 
роботи/відлагодження 
мікропроцесорів/мікроконтролерів в процесі 
виконання основних інструкцій 

   

4 автономність та відповідальність 

лекційні заняття з 
використанням засобів 
моделювання 
мікропроцесорів та 
мікроконтролерів 

контрольні роботи до 20 

4.1 

розуміти відповідність оптимального 
функціоналу 
мікропроцесорів/мікроконтролерів для 
вирішення практичних задач  

   

4.2 
вміти самостійно працювати з технічною 
документацією на 
мікропроцесори/мікроконтролери 

   

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, 
які не входять до блоків спеціалізацій 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 

 
Програмні результати навчання (назва) 
                

ПРН 2. Знати основи технологій та методів 
дослідження властивостей речовини і 
матеріалів, включаючи наноматеріали. 

  +   +  + + +  +  +  

ПРН 3. Вміти знаходити науково-технічну 
інформацію з різни джерел з використанням 
сучасних інформаційних технологій. 

 + + +  + + + +   + + + + 

ПРН 5. Вміти обговорювати та знаходити 
рішення проблем і завдань при виконанні 
науково-технічних проектів.  

 +   + +  +  +  +    

ПРН 9. Вміти вибирати методи та 
інструментальні засоби проведення досліджень. 

+   +   +      + + + 



7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами поточного контролю, виконання лабораторних робіт 
та оцінювання кінцевих результатів їх виконання і за результатами виконання самостійних 
завдань. Вклад результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на 
належному рівні: 

- результати навчання 1.1 – 1.6 [знання] до 30 %; 
- результати навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 40%; 
- результати навчання 3.1 – 3.2 [комунікація] – до 10%; 
- результати навчання 4.1 – 4.2 [автономність та відповідальність] – до 20%. 

 
Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом.  
- 1. Контрольна робота №1 з тем 1-6 (письмово): РН 1.1.- РН 1.3, РН 2.1., 
РН 2.2., РН 3.1, РН 4.        — 30 балів. 
- 2. Контрольна робота №2 з тем 7-11 (письмово): РН 1.4.- РН 1.6, 
РН 2.2., РН 2.3., РН 3.1., РН 3.2., РН 4.1., РН 4.2.    — 30 балів. 

 

- підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмова та/або усна 
(оцінюється від 0 до 40 балів). Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є 
отримання загальної суми балів (за семестрове оцінювання та залік разом) не менш ніж 
60 балів, при цьому оцінка за фінальне оцінювання не може бути меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового оцінювання: умовою допуску до заліку є отримання 
студентом сумарно не менше, аніж критично-розрахунковий мінімум  36  балів за семестр.  

7.2. Організація оцінювання (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтованого графіку 
оцінювання): 

Оцінювання за формами контролю: 
  

Min.  – балів Max. – балів 
Контрольна робота №1 18 30 
Контрольна робота №2 18 30 

Орієнтований графік оцінювання: 

 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форма оцінювання 
Виконання лабораторних робіт вересень-грудень 

  
Самостійна робота  вересень-грудень 

  
Залік грудень 

 
Розрахунок балів, які студент отримує при успішній здачі заліку: 

 Семестр Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 



 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Зараховано / Accepted 90-100% 

Не зараховано / Not accepted 
75-89% 
60-74% 
0-59% 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 
Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 
 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 

У тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Лаборатор
ні заняття 

Самості
йна 

робота 

1 Вступ. Системи числення 2   2 

2 
Будова та організація мікропроцесорної 
системи 

4   4 

3 
Будова мікропроцесорів на прикладі Intel 
8086 

2   5 

4 Адресація в мікропроцесорі Intel 8086 2   4 

5 
Використання регістрів мікропроцесора 
Intel 8086 

8   4 

6 Переривання в мікропроцесорі Intel 8086 4   6 

7 Будова мікроконтролерів AVR серії Mega 4   2 

8 Використання портів вводу-виводу 
мікроконтролерів AVR серії Mega 4    

9 Організація переривань мікроконтролерів 
AVR серії Mega 4   10 

10 Використання таймерів-лічильників 
мікроконтролерів AVR серії Mega 4   4 

11 Будова та використання АЦП 
мікроконтролерів AVR серії Mega 4   4 

 Всього 42   45 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 42 год. 
Консультації – 3 год. 
Самостійна робота – 45 год. 

 

 



9. Рекомендовані джерела 
 

Основні  
1. Веклич А.М. Навчальний посібник з курсу “Мікропроцесорна 

техніка” для студентів радіофізичного факультету. 2006, 260 с.  

2. Brey, Barry B  The Intel microprocessors: 8086/8088, 
80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro 
processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 
64-bit extensions: architecture, programming, and interfacing 
[8th ed]. Pearson Prentice Hall, 2019, 925 p. 

3. Левитський С.М. Мікропроцесорна техніка: Тексти лекцій для 
студентів радіофізичного факультету. – К.: ВЦ”Київський 
університет”, 1999. – 204 с. 

4. Steven Barrett, Mitchell Thornton, Embedded Systems Design 
with the Atmel AVR Microcontroller, Morgan & Claypool 
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Додаткові 

1. Technical documentation 8086 16-BIT HMOS MICROPROCESSOR 
8086/8086-2/8086-1. Intel. September 1990 

2. Technical documentation Atmel AVR (datasheets) 

3. What Every Programmer Should Know About Memory. Ulrich 
Drepper. Red Hat, Inc. 2007, 114 P. 


