
 

Дисципліна Мікроконтролери і мікропроцесори в БМА та їх програмування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Мікроконтролери і 

мікропроцесори в БМА та їх програмування» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Вища математика», «Фізика», «Біосумістні 

матеріали», «Біофізика», «Прикладна математика», «Електроніка та 

мікросхемотехніки», «Біомедичні прилади, апарати і комплекси». 

Що буде вивчатися Буде вивчатися навчально-теоретичний матеріал, що описує основні 

терміни і поняття, архітектуру мікропроцесорів і однокриcтальних 

мікроконтролерів, інтерфейси, запам’ятовуючі і спеціалізовані 

периферійні пристрої, особливості і приклади програмування та 

практичного застосування мікроконтролерів, контрольні запитання і 

варіанти завдань з прикладами їх виконання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з розуміння 

роботи мікроконтролерів і мікропроцесорів в БМА та їх 

програмування. 

Поняття мікропроцесора. Різниця між мікроконтролерами та 

мікропроцесорами. Типи систем числення. Подання чисел у 

мікропроцесорах. Елементи кодування інформації. Загальні 

принципи побудови мікропроцесорних систем. Архітектура 

мікропроцесорів. Побудова модулів пам’яті мікропроцесорних 

систем. Мікроконтролери AVR. 

Інтерфейс інтегрованого середовища програмування Arduino. 

Панель інструментів Arduino IDE. Конфігурація інтегрованого 

середовища розробки. Поняття програми. Основні структурні 

елементи програми. Типи даних для збереження інформації в 

пам’яті мікроконтролера. Поняття функції. Робота із операторами 

розгалуження. Типи циклів у програмуванні. Синтаксис та правила 

написання програм для програмування мікроконтролерів Arduino. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Застосовувати знання основ математики, фізики та 

біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної графіки, механіки, опору 

та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, 

інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, 

автоматичного управління, системного аналізу та методів прийняття 

рішень на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної 

інженерії для біологічних об’єктів. 

ПРН 8. Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та 

керування медичним і ветеринарним обладнанням та медичною 

технікою для біологічних об’єктів. 

ПРН 13. Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на 

прилади, та проводити обробку діагностичної інформації для 

біологічних об’єктів. 

ПРН 15. Вміти складати завдання на розробку автоматизованих 

систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і 

програмних засобів автоматизації медичного та ветеринарного 

обладнання для біологічних об’єктів. 

ПРН 17. Вміти використовувати системи автоматизованого 

проектування та розробки технологічної та апаратної схеми 

медичних і ветеринарних приладів та систем для біологічних 

об’єктів. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 10. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що 

виконуються. 

СК 1. Здатність застосовувати пакети інженерного програмного 

забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та 

представлення результатів, а також автоматизованого проектування 

медичних приладів та систем для біологічних об’єктів. 

СК 3. Здатність вивчати та застосовувати нові методи та 

інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації 

медичних приладів і систем для біологічних об’єктів. 

СК 9. Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати 

інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими 

системами.  

СК 10. Здатність застосовувати принципи побудови сучасних 

автоматизованих систем управління виробництвом медичних 

приладів і ветеринарного обладнання, їх технічне, алгоритмічне, 

інформаційне і програмне забезпечення. 

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 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

 іспит 

 


