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Робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої» для 

бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. 

електропривода. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 13 с. 

Розробник – Яланський О.А. 

Робоча програма регламентує:  

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (протокол № 5 від 

5.09.2018). 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (протокол НМК 

21/22-01 від 30.08.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» (прийом 2019 р.) здійснено розподіл 

результатів навчання за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, 

до дисципліни С2.7 «Мікропроцесорні пристрої» віднесено такі результати 

навчання: 

ВР2.10 Розуміти архітектуру, структуру, функціональні можливості базової моделі мікро 

контролера, розробляти алгоритми, складати та відлагоджувати програми. Розуміти 

принципи роботи систем відображення інформації. 

ВР2.12  Розробляти схеми електричні принципові з підключення зовнішніх пристроїв та 

організовувати обмін даними  

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо побудови, 

принципу дії, програмування  та аналізу процесів у мікропроцесорних системах 

для вбудованих застосувань. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

ДРН.1 Знати складові мікропроцесорних пристроїв. Розуміти та використовувати 

системи числення.  

ДРН.2 Знати будову та систему команд однокристальних мікроконтролерів (ОМК) 

сімейства MCS 51 

ДРН.3 Уміти використовувати типові програмні конструкції ОМК 

ДРН.4 Використовувати внутрішні периферійні пристрої ОМК 

ДРН.5 Використовувати мікросхеми розширення ОМК 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б5 Теоретичні основи 

електротехніки 

ПР05 Знати основи теорії електромагнітного поля, методи 

розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх 

для вирішення практичних проблем у професійній 

діяльності. 
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота* 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 100 46 54 - - 6 94 

практичні - - - - - - - 

лабораторні 80 27 53 - - 4 76 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 180 73 107 - - 10 170 

*навчання на робочому місці для студентів, що обрали дистанційну форму здобуття вищої 

освіти. 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 100  

ДРН.1 1 Складові мікропроцесорних пристроїв. Системи 

зчислення. Загальні відомості про мікропроцесорні системи. 

Реалізація арифметичних розрахунків та виконання 

логічних обчислень 

20  

Мета дисципліни. Методи передачі, збереження та обробки 

інформації. 

Класифікація та призначення мікропроцесорних пристроїв. 

Системи числення. Позіційні системи числення. 

Реалізація арифметичних та логічних операцій. 

ДРН.2 2 Однокристальний мікроконтролер та система команд 

однокристальних мікроконтролерів (ОМК) сімейства 

MCS-51 

20  

Архітектура ОМК MCS-51. Організація пам’яті та регістри. 

Система команд (інструкцій) ОМК MCS-51. 

Групи та типи команд. 

Інтегроване інструментальне середовище (ІІС) 

Мови програмування низького та високого рівнів. 

ДРН.3 3 Типові програмні конструкції. Бітовий процесор 20  

Класифікація типових програмних конструкцій. 

Програмна реалізація арифметичної обробки даних та 

виконання логічних операцій. 

Реалізація типових програмних конструкцій. Розгалуження, 

цикли. 

Бітовий процесор. Обробка дискретних даних. 

Відлагодження програм. 

ДРН.4 4 Внутрішні периферійні пристрої ОМК сімейства MCS-51 20  

Паралельні порти мікроконтролера. Призначення, режими 

роботи. 

Схемотехніка паралельних портів. 

Схемотехніка під’єднання зовнішніх пристроїв. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Паралельний, дискретний та послідовний обмін даними за 

допомогою портів. 

Таймери/лічильники. Призначення, режими роботи. 

Організація часових інтервалів. Генерування сигналів із 

заданими часовими параметрами. 

Система переривань. Призначення та режими. 

Обробка зовнішніх переривань та переривань від вбудованих 

пристроїв. 

Універсальний асинхронний приймач/передавач (УАПП). 

Призначення, схемотехніка, режими роботи. 

Послідовний обмін даними. Мережі з топологією «точка-точка» 

та «шина» 

ДРН.5 5 Комплект розширення мікропроцесорних систем 20 

Мікросхеми постійної та оперативної памяті. 

Програмований паралельний адаптер. 

Програмований таймер. 

Мікросхеми календаря/годинників. 

Аналого-цифрові (АЦП) та цифро-аналогові (ЦАП) 

перетворювачі. 

Додаткове обладнання: схеми початкового встановлення, 

інтерфейсні схеми, рідинно-кристалічні індикатори (РКІ) 

Схемотехніка побудови тришинного компютера на основі 

ОМК. 

Узагальнюючі висновки та рекомендації щодо вибору. 

 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ  80  

ДРН.1 1 Архітектура мікроконтролера 8051AH сімейства MCS-51. 

Повноекранний налагоджувач-симулятор FD51 

10 

ДРН.2 2 Система команд мікроконтролера 8051AH сімейства MCS-51. 

Типові програмні конструкції 

10  

ДРН.3 3 Бітовий процесор мікроконтролера 8051АН сімейства MCS-

51. Програмування в інтегрованому інструментальному 

середовищі IDE COMPASS/51/251 

10 

ДРН.3 4 Програмування арифметичних операцій при використанні 

мікроконтролерів 8051AH сімейства MCS-51 

10 

ДРН.5 5 Асемблер MCS-51. Навчально-налагоджувальний стенд 

EV8031/AVR 

10 

ДРН.5 6 Програмування передачі даних в паралельному форматі. 

Методи відображення інформації 

10 

ДРН.5 7 Організація переривань. Програмування опитування 

дискретних датчиків 

10 

ДРН.4 8 Програмування передачі даних в послідовному форматі. 10 

 РАЗОМ 180 

 У ТОМУ ЧИСЛІ САМОСТІЙНА РОБОТА* 107 

ДРН.1 Складові мікропроцесорних пристроїв 16 

ДРН.1 Виконання логічних обчислень 16 

ДРН.1 Порівняння десяткової, двійкової  та вісімкової систем 

числення 

16 

ДРН.2 Склад сімейства MCS-51 16 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ДРН.3 Типові програмні конструкції ОМК 20 

ДРН.5 Вибір комплектуючих для ОМК 23 

* навчання на робочому місці для студентів, що обрали дуальну форму здобуття вищої 

освіти. Опрацювання тем, винесених на самостійну роботу, студентами, які навчаються за 

денною формою навчання, відбувається за навчально-методичним забезпеченням 

дисципліни та за бажанням здобувача вищої освіти за додатковими відкритими джерелами. 

Опрацювання тем, винесених на навчання на робочому місці, відбувається, як правило, 

безпосередньо в умовах виробництва відповідно до договору про провадження дуальної 

форми здобуття освіти. За бажанням здобувача при підготовці до контрольних заходів також 

можуть використовуватися матеріали, надані для здобувачів денної форми навчання. 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 
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Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції Електронне 

тестування за 

кожною темою 

виконання 

тестування під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

Електронне 

тестування 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання електронного 

тестування під час 

екзамену за бажанням 

студента 

Лабораторні 

заняття 

 

контрольні 

завдання за 

кожною 

лабораторною 

роботою 

виконання завдань 

під час 

лабораторних робіт 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим 

опису кваліфікаційного рівня НРК, то інтегральне значення оцінки може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 
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Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

Концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

75-79 

Відповідь фрагментарна 70-74 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

Поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих задач 

і практичних проблем 

у сфері професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

75-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-74 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації  

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних  

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

75-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-74 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами  

 спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах  

 

формування суджень, 

що враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти  

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 75-79 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

груп  

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-74 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. Мікроконтролери MCS 51. 

Дистанційна платформа MOODLE, MS Teams 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1 Основні 

1. Яланський О. А. Комплект електронних презентацій з дисципліни 

«Мікропроцесорні пристрої». 

2. Яланський О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

№№ 1 – 8 

 

8.2 Додаткові 

3. Мікропроцесорна техніка: навч. посібник / В.В. Ткачов, Г. Грулер, Н. 

Нойбергер та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 188 с.  

4. Магда Ю.С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. – М.: 

ДМК Пресс, 2008. – 228 с. 

5. Цирульник С.М. Проектування мікропроцесорних систем: навчальний 

посібник / С.М. Цирульник, Г.Л. Лисенко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 201 с. 

 

9 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Вікіпедія. Мікроконтролер: 
  https://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроконтролер  

2. Вікіпедія. microcontroller: 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller 

3.  Вікіпедія. Embedded system: 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system 

4. Література на сайті кафедри електропривода:    
https://elprivod.nmu.org.ua/ua/books/microcontrollers.php 

 



Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікропроцесорні пристрої» для бакалаврів  

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

 

Розробник: Олексій Анатолійович Яланський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 
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