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1. Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  Мікроконтролери (Ч. 2) ) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

галузь знань 

12 Інформаційні 

технології 

Нормативна 

Модулів – 1 

 Спеціальність 

126 Інформаційні системи 

і технології 

Рік підготовки: 

3-й 

Змістових модулів – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Семестр 

5-й 

Курсова робота – немає 
Лекції 

32 год. 

Загальна кількість годин – 

90 

Практичні 

0 год 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних: 

V семестр – 4 

Самостійної роботи 

студента: 

V семестр – 2 

Лабораторні 

32 год. 

Самостійна робота 

56 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни "Мікроконтролери (Ч. 2)" 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань в 

області апаратного і програмного забезпечення сучасних мікроконтролерів, програмування 

мікроконтролерів з використанням середовища розробки PsoC Creator, вимірювання 

фізичних величин з допомогою сучасних давачів. 

Завдання: 

- вивчити принципи проектування, програмування і розробки електронних пристроїв 

на основі мікроконтролерів; 

- сформувати навики використання мікроконтролерних пристроїв для розв’язання 

певних завдань в області електроніки; 

- сформувати навики програмного керування електронними пристроями на основі 

мікроконтролерів. 

Предмет навчальної дисципліни "Мікроконтролери (Ч. 2)": мікроконтролери, їх 

периферійні пристрої, використання електронних систем на основі мікроконтролерів в 

виробничій діяльності фахівця. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

▪ структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи 

мікропроцесорів та мікроконтролерів; 

▪ основи аналогової і цифрової схемотехніки; 

▪ сучасну елементну базу для побудови мікропроцесорних систем; 

▪ мови програмування та програмне забезпечення, що використовується при 

програмуванні мікроконтролерів (цикли, умовні оператори, функції, підпрограми, робота з 

файлами); 

▪ принципи роботи в середовищі розробки PSoC Creator, апаратну і програмну 

частини мікроконтролерів PSoC стендів PSoC@3 Development; 

▪ основні інтерфейси передачі даних (USB, UART, SPI, I2C, 1-Wire); 

▪ методи вимірювання фізичних величин (напруги, струму, опору, температури) 

з допомогою давачів. 

Студент повинен вміти:  

▪ читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв на основі 

мікропроцесорів та мікроконтролерів; 

▪ використовувати середовище розробки PSoC Creator для програмування 

мікроконтролерних систем; 

▪ реалізовувати введення, оброблення та виведення інформації в 

мікропроцесорні системи в різних режимах їх роботи; 

▪ програмувати та тестувати програмне забезпечення пристроїв на основі 

мікроконтролерів;; 

▪ описувати системні вимоги до електронних систем, реалізованих на основі 

мікроконтролерів; 

▪ використовувати одержані знання при експлуатації мікропроцесорної техніки. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

"Мікроконтролери (Ч.2)" є складовою циклу нормативних навчальних дисциплін підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Для вивчення дисципліни необхідні 

знання з таких предметів: "Комп’ютерна електроніка та цифрова схемотехніка", 

"Програмування", "Об’єктно–орієнтоване програмування", "Архітектура комп’ютерів". 

Отримані знання з дисципліни "Мікроконтролери (Ч.2)" студенти використовують при 

вивченні спецкурсів "Користувацькі інтерфейси", "Інтерфейси і протоколи передачі даних 

IoT" та при написанні бакалаврської роботи 
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про програмовану систему на кристалі 

PSoC 6 BLE. 

Тема 1. Загальні характеристики програмованої системи на кристалі Cypress 

PSoC 6 BLE. 

Основні характеристики та особливості PsoC 6 BLE фірми Cypress: архітектура, 32-

розрядні процесори з ядром ARM® Cortex®-M4 та ядром ARM® Cortex®-M0+, сенсор 

дотику CapSense®, програмовані аналогові і цифрові блоки, інтерфейси зв’язку, бездротова 

мережа Bluetooth, живлення. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

Тема 2. Середовище розробки програмного забезпечення IDE PSoC Creator. 

Основні характеристики IDE PSoC Creator: інсталяція середовища розробки, основне 

меню, бібліотека периферійних пристроїв (PDL), основні етапи створення проекту в 

середовищі PSoC Creator. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

Тема 3. Процесори з ядрами ARM® Cortex®-M4 та ARM® Cortex®-M0+ PSoC 

6 BLE. Підсистема пам’яті. 

Архітектура процесорів, система команд, регістри, режими роботи, контролер 

вкладених векторних переривань, інтерфейси шин, модуль захисту пам’яті MPU, 

переривання, карта пам’яті. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

Тема 4. Система переривань PSoC 6 BLE. 

Архітектура переривань MCU PSoC 6. Джерела і типи переривань. Налаштування 

переривань. Алгоритм опрацювання переривань. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

Тема 5. Системні ресурси PSoC 6 BLE. 

Система живлення PSoC 6. Система синхронізації. Джерела синхронізації IMO, ILO, 

сторожовий таймер (WDT), дільники частоти, скидання (Reset) PSoC 6. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

Тема 6. Аналогові блоки PSoC 6 BLE. 

АЦП (12 bit SAR ADC), 12 ЦАП, давач температури, блок з двома операційними 

підсилювачами, компаратори малої потужності. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

Тема 7. Цифрові блоки PSoC 6 BLE. 

Блок послідовного зв’язку (SPI, UART, I2C), послідовний інтерфейс пам’яті (SMIF), 

блок таймерів, лічильників, ШІМ (TCPWM), послідовний інтерфейс I2S для з’єднання 

цифрових аудіпристроїв, універсальні цифрові блоки, USB. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 12 год. 

Тема 8. Спеціалізована периферія та GPIO PSoC 6 BLE. 

Основи CapSense, області використання CapSense (кнопки, слайдери, детектор 

наближення), метод CSD, метод CSA, GPIO та їх режими. Контролер LCD. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 
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Змістовий модуль 2. Мікропроцесорні системи на основі PSoC 6 BLE. 

Тема 9. Мікропроцесорні системи вимірювання фізичних величин на основі 

PsoC 6. 

Методи вимірювань фізичних величин (напруги, струму, опору, частоти та періоду). 

Алгоритм та особливості вимірювання напруги, частоти та періоду сигналів з допомогою 

PSoC 6. Давачі. Під’єднання давачів до мікроконтролерів та мікропроцесорів. Давачі 

температури та тиску. Алгоритми вимірювання температури та тиску. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 5 год. Разом - 13 год. 

Тема 10. Радіокерування і бездротовий зв'язок на основі PSoC 6. 

Bluetooth. Принципи формування радіосигналу. Встановлення зв’язку приймача з 

передавачем.  

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 5 год. Разом - 9 год. 

Тема 11. Керування виконавчими пристроями 

Двигуни постійного струму. Підключення двигунів постійного струму. Керування 

швидкістю обертання двигунів з допомогою ШІМ. Крокові двигуни. Підключення крокових 

двигунів до мікропроцесорної системи. Режими роботи крокових двигунів. Стандартні 

серводвигуни і сервоприводи обертання. Принцип роботи серводвигунів. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 5 год. Разом - 9 год. 

Тема 12. Світлодіодна та LCD- індикація. Радіочастотна ідентифікація (RFID). 

Світлодіоди та світлодіодні матриці. Рідкокристалічний дисплей. Підключення 

світлодіодів, світлодіодних матриць та рідкокристалічних дисплеїв. Радіочастотна 

ідентифікація. Давач зчитування RFID – карт. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 5 год. Разом - 11 год. 

Тема 13. Інтерфейси передачі даних. 

Інтерфейсні шини UART та SPI. Протоколи передачі UART та SPI. Підключення 

пристроїв SPI. Конфігурування інтерфейсу SPI. Підключення цифрового потенціометра з 

інтерфейсом SPI. Створення світлових і звукових ефектів з допомогою цифрових 

потенціометрів. Інтерфейсна шина I2C. Підключення пристроїв з інтерфейсом I2C. Взаємодія 

та ідентифікація пристроїв. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 8 год. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

лек. пр. лаб. інд. сам. роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про програмовану систему на кристалі PSoC 6 

BLE. 
Тема 1. Загальні характеристики програ-

мованої системи на кристалі Cypress 

PSoC 6 BLE. 
8 2 - 2 - 4 

Тема 2. Середовище розробки програм-

ного забезпечення IDE PSoC Creator. 
8 2 - 2 - 4 

Тема 3. Процесори з ядрами ARM® 

Cortex®-M4 та ARM® Cortex®-M0+ 

PSoC 6 BLE. Підсистема пам’яті. 
8 2 - 2 - 4 



 7 

Тема 4. Система переривань PSoC 6 BLE. 10 2 - 4 - 4 
Тема 5. Системні ресурси PSoC 6 BLE. 8 2 - 2 - 4 
Тема 6. Аналогові блоки PSoC 6 BLE. 8 2 - 2 - 4 
Тема 7. Цифрові блоки PSoC 6 BLE. 12 4 - 4 - 4 
Тема 8. Спеціалізована периферія та 

GPIO PSoC 6 BLE. 
8 2 - 2 - 4 

Разом – змістовий модуль 1 70 18 - 20 - 32 

Змістовий модуль 2. Мікропроцесорні системи на основі PSoC 6 BLE. 
Тема 9. Мікропроцесорні системи вимі-

рювання фізичних величин на основі 

PsoC 6. 
13 4 - 4 - 5 

Тема 10. Радіокерування і бездротовий 

зв'язок на основі PSoC 6. 
9 2 - 2 - 5 

Тема 11. Керування виконавчими 

пристроями. 
9 2 - 2 - 5 

Тема 12. Світлодіодна та LCD- індикація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID). 
11 4  2  5 

Тема 13. Інтерфейси передачі даних. 8 2  2  4 

Разом – змістовий модуль 2 50 14  12  24 

Усього годин 120 32  32  56 

 

5. Самостійна робота 

Для закріплення теоретичного матеріалу, виконання звітів з лабораторних робіт з даної 

дисципліні в позаучбовий час студентам надається можливість користуватися бібліотеками 

Львівського національного університету, книгами бібліотек факультету електроніки та 

комп’ютерних технологій, університету, можливостями комп’ютерних класів факультету. 

Студенти мають можливість отримати консультації з питань дисципліни в лектора. Час 

відведений на самостійну роботу, можна розподілити на виконання наступних завдань: 

- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, контрольної роботи, 

виконання проекту; 

- підготовка до лабораторних робіт та написання звітів з лабораторних робіт; 

- перегляд періодичної літератури та ознайомлення з технічними характеристиками та 

проектами на основі PsoC 6 через мережу Internet. 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Вивчення теоретичного матеріалу лекцій. 10 

2. Підготовка до лабораторних робіт, оформлення звітів. 16 

3. Підготовка до контрольної роботи №1. 4 

4. Виконання індивідуального проекту на PsoC 6 BLE. 6 

5. 
Програмування і налагодження програм в середовищі PsoC Creator 4.2. 

Ознайомлення з бібліотеками IDE PsoC Creator 4.2. 
4 

6. Давачі вимірювання віддалі. Принципи їх роботи. Схеми підключення. 4 

7. Давачі температури, тиску, вологості. Зв'язок давачів з PsoC 6. 4 

8. USB і послідовний інтерфейс. 4 

9. Робота зі звуком. Програмна генерація звуку. Підключення динаміка. 4 

 

6. Методи контролю 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

"Мікроконтролери (Ч. 2)" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається 

з 1 модуля і 2 змістових модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів на протязі семестру оцінюються за 100-

бальною шкалою. Курс поділяється на 2 модулі: за перший модуль студент може отримати 

50 балів, за другий – також 50 балів. 

Підсумкова кількість балів виставляється за результатами поточного контролю знань 
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студентів, який включає результати виконання 16 лабораторних робіт, написання 

контрольної роботи та виконання індивідуального проекту. 

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу – 4,5 бали. При оцінюванні 

лабораторної роботи враховується підготовка до виконання лабораторної роботи, хід 

виконання лабораторної роботи (2,5), своєчасна здача і якість оформлення звіту, отримані 

результати та захист звіту про виконану лабораторну роботу (2,0). 

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 12, за  – індивідуальний проект 16 

балів. 

Залік проводиться за результатами балів, набраними студентами на протязі семестру. 

 

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

№ 

п/п 
Змістовий модуль Види контролю К-ть 

видів 
Сума балів 

1 

Загальні відомості про програмо-

вану систему на кристалі PSoC 6 

BLE. 

Контрольна робота 

Лабораторні роботи  

1 

10 

12,0 

20,0 - 45,0 

2 
Мікропроцесорні системи на 

основі PSoC 6 BLE. 

Індивідуальний проект 

Лабораторні роботи  

1 

6 

16,0 

12,0 – 27,0 

 

Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 
№ 

п/п 
Види контролю К-ть видів Бали Сума балів 

1. 

2. 

3. 

Індивідуальний проект 

Контрольна робота 

Виконання і захист лабораторної роботи 

1 

1 

16 

16,0 

12,0 

32,0 - 64,0 

16,0 

12,0 

72,0 

Загальна сума балів за семестр 100,0 
 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Залік 

90–100 А Відмінно 

Зараховано  

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

26–50 FX Недостатньо 
Незараховано  

0-25 F Незадовільно  

 

8. Методичне забезпечення 

1. Рабик В. Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу 

“Мікроконтролери (Ч. 2) ”. Електронна версія. 

2. PsoC 6 BLE Pioner Kit CY8CKIT-062-BLE. PSoC® 6 BLE Pioneer Kit Guide. 

[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/390496/download. 

 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю.І., Терещенко Т.О., Сокол Є.І., 

Жуйков Ю.С., Петергеря Ю.С.; за ред.. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. 

–К.: ІВЦ “Видавництво ”Політехніка”; “Кондор”, 2004. 440 с. 
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2. PSoC® 6 MCU, PSoC 62 Architecture Technical Reference Manual (TRM). [Електронний 

ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/399201/download 

3. PSoC® 6 MCU: PSoC 62. Datasheet. Programmable System-on-Chip (PSoC®). 

[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/385916/download 

4. AN218241. PSoC 6 MCU Hardware Design Considerations. [Електронний ресурс] Режим 

доступу: https://www.cypress.com/file/385701/download 

5. AN85951. PSoC® 4 and PSoC 6 MCU CapSense® Design Guide. [Електронний ресурс] 

Режим доступу: https://www.cypress.com/file/46081/download 

6. PSoC 6 Capacitive Sensing (CapSense® ) 2.0. [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://www.cypress.com/file/397251/download 
 

Допоміжна 

1. Агуров П.В., Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 576 с. 

2. Агуров П.В., Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 496 с. 

3. Сташин В. В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф., Проектирование цифровых устройств 

на однокристальных микроконтроллерах. –М.: Энергоатомиздат, 1990, -224 с. 

4. Каган Б.М.,  Сташин В.В.  Основы проектирования микропроцессорных устройств 

автоматики. -М.: Энергоатомиздат,1987, 304 с. 

5. AN64846. Getting Started with CapSense®. [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://www.cypress.com/file/41076/download 

6. Edward H. Currie, David Van Ess, PsoC 3/5 Reference Book. – 534 p. [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://web.mit.edu/6.115/www/document/psoc_book.pdf. 

7. PSoC® Creator™. PSoC 3/PSoC 5LP System Reference Guide. – 115 p. [Електронний 

ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/185821/download 
 

10. Інформаційні ресурси 

1. http://electronics.wups.lviv.ua/archiv 
 

https://www.cypress.com/file/41076/download
http://web.mit.edu/6.115/www/document/psoc_book.pdf

