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ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ. З ЧОГО ПОЧАТИ 

ІТ-галузь швидко розвивається, технології стають все більш поширеними у 
нашому повсякденному житті. Здобуття сучасних професій потребує всебічної 
підготовки та отримання знань із різних галуей науки за напрямами, які охоплює 
STEM-освіта, зокрема, інженерії, нано- та ІТ-технологій. Освіта в галузі STEM є 
основою підготовки співробітників в області високих технологій. Тому багато 
країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США 
проводять державні програми в галузі STEM-освіти. [1]   

У багатьох навчальних закладах  України STEM-освіта реалізується шляхом 
проведення позашкільних заходів: олімпіад,  наукових пікніків, хакатонів, 
конкурсів, зокрема Intel Techno Ukraine, Intel Eco Ukraine, Фестиваль науки 
Sikorsky Challenge. [2]   

Однією із складових частин STEM-освіти є робототехніка. Усі роботи 
мають деякий рівень комп'ютерного програмування. Вивченням систем 
керування засобами робототехніки, а також технічними системами та 
комплексами займались Ж.-П. Тайар, А. Корендясев, Дж. Вільямс, С. Монк.  

Метою даної статті є огляд основних аспектів програмуання 
мікроконролерів.   

Мікроконтролер - виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована 
мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для 
збереження коду програм та даних, порти вводу-виводу та блоки зі спеціальними 
функціями. Є низка різних типів мікроконтролерів, що пропонують широкий 
спектр функціональних можливостей. Універсальність мікроконтролера - це те, 
що робить його одним з найпотужніших інструментів робототехніки. 

Особливості та функціональність мікроконтролерів унікальні для кожної  
моделі, тому важливо обрати саме таку, що відповідатиме всім вимогам вашого 
проекту. Для тих, хто мало знайомий з програмуванням мікроконтролерів, 
доцільно розпочати з платформи Arduino. Вона має відкрите програмне 
забезпечення, що може бути доповненим бібліотеками  користувачів. У мережі 
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Інтернет є безліч тем, блогів та форумів з прикладами, документами та 
навчальними посібниками, присвяченими роботі з платформою Arduino. 

Texas Instruments також має широкий спектр доступних мікроконтролерів, 
деякі з яких мають спеціальні апаратні компоненти, щоб спеціалізуватися на 
більш конкретні завдання. Проте, вони складніші для програмування та 
використання. У порівнянні з платформою Arduino мікроконтролери Texas 
Instrument можуть надати більше можливостей, але потребують більше ресурсів і 
часу. 

Існує ряд інших виробників, такі як Atmel, Intel, Sony, Ubicon, що 
пропонують мікроконтролери з різними додатковими можливостями. Багато 
Інтернет-ресурсів, таких як http://www.instructables.com/id/How-to-choose-a-
MicroController/ можуть допомогти зробити оптимальний вибір мікроконтролера 
для проекту. [3] 

Мікроконтролери, як правило, запрограмовані на мовах високого рівня, 
таких як C ++ або Java. Одним з найважливіших інструментів, необхідних для 
програмування мікроконтролера, є інтегроване середовище розробки (IDE). Це 
безкоштовне програмне забезпечення, зазвичай, надається  розробниками 
мікроконтролера або платформи та містить корисні інструменти, що спрощують 
процес програмування. Загальні інструменти, що знаходяться в середовищі IDE, 
включають редактори коду, компілятори та дебагери. Залежно від застосування 
мікроконтролерів можуть бути додані додаткові функції. 

Розглянемо інтегроване середовище розробки на прикладі Arduino IDE. 
Нижче наведено приклад простої програми Arduino, що засвічує  світлодіодний 
індикатор на частоті 1 Гц. Код програми можна умовно розділити на 4 блоки. 
(Рис.1) 

Рис. 1. Вікно інтегрованого середовища розробки Arduino. 
Загальноприйнятим правилом є починати будь-який код із коментарів, що 

містять загальний опис роботи програми. Зазначена частина коду може місити 
інформацію про компанію та авторські права, не впливає на функціональність 
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програми. Наступний блок містить опис глобальних змінних,  їх можна 
використовувати в будь-якій точці програми. Також бажано створювати змінні, 
щоб описати кожну функцію виходів, і встановити їх відповідність з виходами 
на платі. Це зробить процес написання коду більш інтуїтивним. Третій блок 
містить функцію Setup (). Користувач визначає, які піни працюють на вхід, а які 
на вихід, а також, ініціалізує будь-які інші параметри.  Останній блок – функція  
Loop(). Тут відбуваються дії, що потребують зчитування чи запису значення з 
виходів або обчислення значень різних змінних. 

Компіляція та завантаження програмного коду майже завжди обробляється 
IDE.  Більшість мікроконтролерів платформи Arduino мають інтерфейси USB, 
але деяким необхідно запрограмувати спеціальне обладнання (програма тор). 
Після створення коду його можна завантажити на мікроконтроллер для 
тестування. [4] 

Мікроконтролери є практичним, доступним і гнучким рішенням багатьох 
завдань схематичного проектування та сучасних систем керування. Тому є 
доцільним впровадження  змістовного модуля  «Програмування 
мікроконтролерів» до курсу «Архітектура комп’ютера та конфігурація 
комп’ютерних систем» для майбутніх вчителів інформатики. 
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