
Силабус дисципліни 

 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

Технічна експлуатація автомобілів з мікропроцесорними 

системами керування, 

обсяг вивчення дисципліни – 4 кредити. 

 

Загальна інформація 

про викладача 

Профатилов В.І., к.т.н., доцент кафедри «Автоматика та 

телекомунікації» 

Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

бакалавр, 8 семестр. 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати дисципліну 

Для студентів факультету «Транспортна інженерія»: 

- спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» (освітня 

програма «Автомобілі та автомобільне господарство»). 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння принципів 

експлуатації мікропроцесорних систем керування 

автомобілів на базі сучасних мікропроцесорів та 

мікроконтролерів, а також отримання навиків 

експлуатації та програмування мікроконтролерів. 

Компетентності, якими буде володіти студент: 

ФК4. Здатність застосовувати отримані знання для 

розробки і впровадження технологічних процесів, 

технологічного устаткування і технологічного 

оснащення, засобів автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні 

дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК10. Здатність застосовувати методи та засоби 

технічних вимірювань, технічні регламенти, стандарти 

та інші нормативні документи при технічній діагностиці, 

технічному обслуговуванні та ремонті дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту, їх 

систем та елементів. 

Результати навчання: 

ПРН 16. Розробляти та впроваджувати технологічні 

процеси, технологічне устаткування і технологічне 

оснащення, засоби автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні 

дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ПРН 24. Використовувати методи та засоби технічних 

вимірювань, технічні регламенти, стандарти та інші 

нормативні документи при технічній діагностиці 



дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

В результаті вивчення дисципліни студент буде 

знати: 

- сучасну елементну базу, схемотехніку, основні 

стандарти та принципи проектування мікропроцесорних 

систем керування на базі мікроконтролерів; 

- апаратні та програмні засоби програмування 

мікропроцесорних систем керування автомобілів; 

- принципи й засоби реалізації цифрових комунікацій, 

побудови чоловічо-машинного інтерфейсу і 

забезпечення надійності мікропроцесорних систем 

керування автомобілів. 

В ході вивчення дисципліни студент навчиться: 

- аналізувати структуру та роботу мікропроцесорних 

систем керування автомобілів; 

- програмувати мікропроцесорних систем керування 

автомобілів на базі сучасних мікроконтролерів; 

- користуватися сучасними програмними й апаратними 

засобами експлуатації мікропроцесорних систем 

керування автомобілів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни здобувач ступеня вищої освіти 

«бакалавр» повинен отримати програмні результати 

навчання з наступних дисциплін: 

- Основи інформаційних технологій; 

- Електротехніка; 

- Електронне та електричне обладнання автомобілів. 

Основні теми 

дисципліни 

Основні теми лекцій: 

1. Основні поняття мікропроцесорної техніки. 

2. Типова структура мікропроцесорних пристроїв і 

систем. 

3. Загальна структура мікропроцесорної системи 

керування автомобіля. 

4. Структура мікроконтролера PIC18. 

5. Схемотехніка портів вводу-виводу мікроконтролера 

PIC18. Контроль стану перемикачів та кнопок. 

6. Датчики в автомобілях. Підключення аналогових 

датчиків до цифрових систем управління. 

7. Виконавчі механізми в автомобілях. Мікропроцесорні 

системи керування автомобільними пристроями на базі 

мікроконтролерів 

8. Побудова чоловічо-машинного інтерфейсу. Керування 

індикаторами за допомогою мікроконтролера PIC18. 

9. Основи побудова локальних мереж в автомобілях. 



10. Стандарт локальних мереж CAN. Стандарт 

інтерфейсу ODB-II. 

 

Основні теми практичних занять: 

1. Системи числення в мікропроцесорній техніці. 

2. Арифметичні та логічні операції над двійковими 

числами. 

3. Програмування на асемблері мікропроцесора 8086. 

4. Стандарт промислової мережі CAN. 

5. Розробка проекту цифрової системи управління на 

базі мікроконтролера PIC18 в САПР «Proteus Design 

Suite». 

6. Розробка цифрового пристрою для управління 

двигуном постійного струму за допомогою ШІМ. 

Мова викладання українська 
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