
Силабус дисципліни 

 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

Проектування вбудованих систем, 

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 «Комп’ютерні технології і 

системи»: 

- спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» (ОПП Автоматика та 

автоматизація на транспорті); 

- спеціальність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП 

Системи керування рухом поїздів). 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння принципів 

проектування та експлуатації вбудованих систем на базі 

сучасних мікроконтролерів, а також отримання навиків 

розробки прикладного програмного забезпечення для 

вбудованих систем. 

Компетентності, якими буде володіти студент: 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, 

електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, 

необхідному для розуміння процесів в системах 

автоматизації та зв’язку, комп’ютерно-інтегрованих 

технологіях. 

Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та 

вміти розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування на базі локальних 

засобів автоматизації, промислових логічних 

контролерів та програмованих логічних матриць і 

сигнальних процесорів. 

Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними та інформаційними технологіями для 

вирішення професійних завдань, програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані 

комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення 

задач автоматизації та зв’язку. 

Результати навчання: 

Вміти проектувати багаторівневі системи керування і 



збору даних для формування бази параметрів процесу та 

їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-

інтегровані технології. 

Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем управління на базі локальних 

засобів автоматизації, промислових логічних 

контролерів та програмованих логічних матриць і 

сигнальних процесорів. 

Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення типових 

інженерних задач у галузі автоматизації та зв’язку, 

зокрема, математичного моделювання, автоматизованого 

проектування, керування базами даних, методів 

комп’ютерної графіки. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни здобувач ступеня вищої освіти 

«бакалавр» повинен отримати програмні результати 

навчання при вивченні попередніх дисциплін: 

- комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики; 

- електроніка і мікросхемотехніка; 

- мікропроцесорні засоби автоматизації. 

Основні теми 

дисципліни 
Основні теми лекцій: 

1. Загальна структура вбудованих систем керування і 

контролю. 

2. Структура мікроконтролера PIC18. 

3. Організація пам’яті в мікроконтролерах PIC18. 

4. Схемотехніка портів вводу-виводу мікроконтролера 

PIC18. 

5. Побудова та принцип роботи таймерів в 

мікроконтролері PIC18. 

6. Прилад управління і синхронізації мікроконтролера 

PIC18. 

7. Система переривань мікроконтролера PIC18. 

8. Модуль «Захват / Зрівняння / ШІМ» мікроконтролера 

PIC18. 

9. Реалізація часових функцій на мікроконтролері PIC18. 

10. Контроль стану перемикачів та кнопок. 

11. Керування індикаторами за допомогою 

мікроконтролера PIC18. 

12. Модуль АЦП мікроконтролера PIC18. 

13. Підключення аналогових датчиків до вбудованих 

систем управління. 



14. Контролер клавіатури на базі мікроконтролера 

PIC18. 

15. Проектування вбудованих систем автоматики на 

мікроконтролерах. 

16. Системи автоматизованого проектування вбудованих 

систем автоматики. 

 

Основні теми практичних занять: 

1. Інтегроване середовище розробки MPLAB IDE. 

2. Асемблер для програмування мікроконтролерів PIC18. 

3. Система команд мікроконтролера PIC18 (групи 

команд роботи з константами та окремими бітами). 

4. Система команд мікроконтролера PIC18 (група байт-

орієнтованих команд). 

5. Система команд мікроконтролера PIC18 (група 

команд управління). 

6. Система команд мікроконтролера PIC18 (група 

табличних команд). Непряма адресація на асемблері 

РІС18. 

7. Розробка проекту цифрової системи управління на 

базі мікроконтролера PIC18 в САПР «Proteus Design 

Suite» 

8. Програмування таймерів в мікроконтролерах PIC18. 

9. Програмування ШІМ в мікроконтролерах PIC18. 

10. Управління семисегментним індикатором за 

допомогою мікроконтролера PIC18. 

11. Динамічний спосіб управління семисегментними 

індикаторами. 

12. Контролер цифрової клавіатури на мікроконтролері 

PIC18. 

13. Управління матричним індикатором 8х8 за 

допомогою мікроконтролера PIC18. 

14. Управління рідинно-кристалічним типу HD44780. 

15. Підключення датчика температури через АЦП PIC18. 

16. Пристрій контролю та підтримки температури в 

заданому діапазоні. 

Мова викладання українська 
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