
Силабус дисципліни 

 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

Мікропроцесорна техніка, 

обсяг вивчення дисципліни – 6 кредитів 

 

Загальна інформація 

про викладача 

Профатилов Володимир Іванович, к.т.н., доцент кафедри 

«Автоматика та телекомунікації» 

Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

бакалавр, 6 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 основ 

мікропроцесорної техніки, елементної бази, архітектури, 

навиків програмування, експлуатації та принципів 

побудови мікропроцесорних систем на базі стандартних 

наборів та однокристальних ЕОМ. 

Компетентності, якими буде володіти студент: 

Здатність демонструвати знання сучасного рівня та 

новітніх технологій в галузі автоматизації, комп’ютерно-

інтегрованих та телекомунікаційних технологій, 

зокрема, проектування багаторівневих систем керування, 

збору та передачі даних, їх обробки та візуалізації. 

Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та 

розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування та передачі даних 

на базі локальних засобів автоматизації, 

однокристальних мікроконтролерів, програмованих 

логічних матриць і сигнальних процесорів. 

Результати навчання: 

Вміти використовувати знання сучасного рівня та 

новітніх технологій в галузі автоматизації, комп’ютерно-

інтегрованих та телекомунікаційних технологій, 

зокрема, проектувати багаторівневі системи керування, 

збору, обробки та візуалізації даних. 

Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та 

розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування та передачі даних 



на базі локальних засобів автоматизації, 

однокристальних мікроконтролерів, програмованих 

логічних матриць та сигнальних процесорів. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни здобувач освітнього ступеня 

«бакалавр» повинен отримати результати навчання при 

вивченні попередніх дисциплін: 

- комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики; 

- електроніка і мікросхемотехніка; 

- теоретичні основи автоматики. 

 

Основні теми 

дисципліни 
Основні теми лекцій: 

1. Основні поняття мікропроцесорної техніки. 

2. Формати представлення чисел у мікропроцесорній 

техніці. 

3. Типова структура мікропроцесорних пристроїв і 

систем. 

4. Архітектура однокристального мікропроцесора 8086 

(К1810ВМ86). 

5. Організація пам’яті в мікропроцесорних системах. 

6. Керування мікропроцесорною системою на базі 

мікропроцесора 8086. 

7. Організація переривань у мікропроцесорних системах. 

Програмно-керований контролер переривань i8259А 

(К580ВН59). 

8. Програмно-керований паралельний інтерфейс i8255 

(К580ВВ55). 

9. Програмно-керований інтервальний таймер 8253 

(К580ВИ53). 

10. Універсальний синхронно – асинхронний приймач-

передавач USART i8251 (К580ВВ51). 

11. Програмно-керований контролер прямого доступу до 

пам’яті i8237А (К580ВТ57). 

12. Особливості використання команд мікропроцесора 

8086. 

13. Історія розвитку мікропроцесорів сімейства х86. 

 

Основні теми лабораторних робіт: 

1. Системи числення в мікропроцесорній техніці. 

2. Арифметичні та логічні операції над двійковими та 

шістнадцятирічними числами. 

3. Програмування на асемблері мікропроцесора 8086. 

4. Команди переміщення даних мікропроцесора 8086. 



5. Арифметичні команди мікропроцесора 8086. 

6. Логічні команди й команди зсуву мікропроцесора 

8086. 

7. Команди порівняння та умовних переходів 

мікропроцесора 8086. 

8. Організація циклів на асемблері мікропроцесора 8086. 

9. Обробка масивів на асемблері мікропроцесора 8086. 

10. Команди вводу-виводу мікропроцесора 8086. 

 

Мова викладання українська 
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