
 

Дисципліна Мікроконтролери 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів -  

«Електротехнічні матеріали», «Інформаційні технологіі», «Математичні 

задачі в енергетиці», «Інженерна механіка» 

Що буде вивчатися Класифікація та огляд мікроконтролерів. Проектування та розробка 

програмного забезпечення для мікроконтролерів. Типові структури 

програм для мікроконтролерів. Особливості розробки пристроїв з 

мікроконтролерами. Мікроконтролери виробництва компанії «Atmel». 

Апаратні засоби розробки для мікроконтролерів архітектури AVR. 

Мікроконтролери ATmega328P: будова, технічні характеристики. 

Система команд мікроконтролерів ATmega328P. Асемблер AVRASM2. 

C-компілятор AVR GCC. Синтаксис обробників переривань 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із характеристиками, 

методологією та засобами програмування мікроконтеролерних систем, 

методами рішення прикладних задач на основі використання 

мікроконтролерних платформ Arduino 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

обладнання й відповідних комплексів і систем.  

2.Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні в 

різних галузях народного господарства, зокрема в АПК. 

3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене 

для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних,    електротехнічних    та    електромеханічних 

системах і системах поновлюваної енергетики. 

4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки 

експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних 

комплексів і систем, зокрема в АПК. 

6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, 

електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою 

підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження 

ресурсу. 

7. Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів 

та процесів електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах. 

10 Презентувати матеріали досліджень на наукових конференціях та 

семінарах, присвячених сучасним проблемам в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобувати компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

Спеціальні 

СК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і 



технічні методи для вирішення науково- технічних проблем і задач 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

СК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, 

методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

СК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

СК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та 

експертизу проектно-конструкторських рішень в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

СК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних 

принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, 

електротехніці та електромеханіці. 

СК11 Здатність оцінювати  показники  надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних об'єктів та систем, зокрема в АПК.. 

СК12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів 

проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, 

технічне обслуговування та утилізацію обладнання 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

комплексів. 

СК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для 

комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, 

автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або 

конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекції / лабораторні / самостійна робота 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 

 


