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Вінницький технічний коледж

ВІЗУАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У СИСТЕМІ 

FLOWCODE 

Основу роботи мікроконтролера становить взаємодоповнення 

процесора та програми. Тому багато книг та статей про мікроконтролери 

починаються з опису будови процесора та продовжуються описом мови 

Assembler або мови високого рівня C++. Очевидно, що такий підхід заважає 

початківцям освоювати програмування мікроконтролерів 1 .  

Як середовище розробки програми, FlowCode в якості основних 

компонентів пропонує найбільш вживані мовні конструкції, які можна 

знайти, практично, в будь-якій з мов високого рівня: розгалуження 

програми, цикл і т.п. Саме мовні конструкції і є те, що слід шукати в 

програмі, з чого, цеглину до цеглини, зводиться будівля програми. На 

відміну від інших середовищ програмування, як MPLAB для PIC-

контролерів та AVR Studio для AVR, програма FlowCode як основну мову 

програмування використовує графічний мову в об'єктно-орієнтованому 

програмуванні, об'єкти FlowCode виконують ряд операцій та наділені 

набором властивостей. Графічне програмування –головна перевага програми 

FlowCode, особливо для початківців 2 .  

FlowCode – конструктор, що складається з набору «деталей» для 

складання готового виробу. Готовим виробом буде програма, що записується 

в мікроконтролер (МК) і виконувана в мікроконтролерній системі. 

«Деталями» є різноманітні програмні конструкції, що дозволяють 

організувати той чи інший обчислювальний процес, та комп'ютерні моделі 

(симулятори) різних зовнішніх пристроїв, що підключаються до МК. 

Оскільки всі «деталі» створені розробниками FlowCode, користувачеві 

залишається тільки правильно зібрати з них діючу схему. Для цього не 

потрібно навіть знати мову програмування, хоча це все ж таки бажано 3 . 

Але, якщо говорити про навчання, то перевага програми FlowCode ще й 

у тому, що в якості проміжних результатів вона створює програму на мовах 

C++ та Assembler. Це дозволяє отримати найбільш часто використовувані 

коди фрагментів програми для цих мов, й напевно полегшить їх освоєння.  

Незважаючи на те, що первинний створений проект працює саме в 

режимі симуляції, система створює і кінцевий, цілком працездатний код, 

який може виконуватися на реальному МК.  



Розділ 3. Актуальні питання науки, технологій і виробництва на шляху європейської інтеграції України 
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Програма FlowCode – це середовище розробки програм для 

мікроконтролерів декількох популярних типів PIC, AVR і ARM. FlowCode 

дозволяє програму, написану для PIC-контролера, імпортувати в програму 

для роботи з AVR-контролерами й навпаки.  

До використання графічної мови програмування і аматори, і 

професіонали ставляться порізному, комусь подобається, комусь ні, тим 

часом популярність програми FlowCode зростає. 
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Вереш Міклош, доктор філософії, Інститут фізики та хімії твердого тіла 

Угорської Академії Наук, Будепешт (Угорщина). 

Вілков Сергій Миколайович, к.т.н., доцент, Українська інженерно-

педагогічна академія, м. Харків. 

Вовк Юлія Володимирівна, к.т.н., асистент кафедри ТКШВ, 

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький.  

Вознюк Віталій Анатолійович, лаборант лабораторії «Мікропроцесорної 

техніки», Вінницький технічний коледж, м. Вінниця.  

Гавенко Світлана Федорівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри 

технології друкованих видань і пакувань, Українська академія друкарства, 

м. Львів.  

Гаврош Лілія, магістр, спеціальність «Конструювання та технології 

швейних виробів», Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Герасимов Віталій Вікторович, к.фіз.-мат. н., доцент, кафедра КТШВ і 

ПО, Мукачівський державний університет, м. Мукачево.  

Голомб Роман Михайлович, к. фіз.-мат. н., доцент, науковий 

співробітник інституту фізики та хімії твердого тіла, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» м. Ужгород.  
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Гонда Лариса Петрівна, ст.викладач, кафедра КТШВ і ПО, Мукачівський 

державний університет, м.Мукачево.  

Данканич Катерина Михайлівна, магістр, спеціальність 

«Конструювання та технології швейних виробів»,Мукачівський державний 

університет, м.Мукачево. 

Дворжак В.М., Київський національний університет технологій та 

дизайну м. Київ. 

Добей Маріанна Віталіївна, магістр, спеціальність «Конструювання та 

технології швейних виробів», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Дулішкович Яніна Василівна, магістр, спеціальність «Конструювання та 

технології швейних виробів», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево.  

Євтушко Ростислав Васильович магістр, спеціальність «Проектування 

взуття та галантерейних виробів», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Жданова Ольга Алімівна, асистент, кафедра ТКШВ, Київський 

національний університет технологій та дизайну. Янцаловський Олександр 

Йосипович, ст. науковий співробітник, Київський національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ. 

Жигуц Юрій Юрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри 

машинобудування ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород.  

Захаркевич Оксана Василівна, к.т.н., доцент,  кафедра технології та 

конструювання швейних виробів, Хмельницький національний університет, 

м. Хмельницький.  

Зябловська Дарина Євгенівна, ст.викладач, кафедра КТШВ і ПО, 

Мукачівський державний університет, м.Мукачево. 

Ігнатишин Микола Іванович, к.т.н., доцент, кафедра проектування 

взуття і механіко-технологічних процесів, Мукачівський державний 

університет, м.Мукачево. 

Ісак Євгенія Дмитрівна, магістр, спеціальність «Конструювання та 

технології швейних виробів», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Ісак Цветана Дмитрівна, викладач, Виноградівський державний коледж, 

м. Виноградів. 

Кабацій Василь Миколайович, к.фіз.-мат.н., доцент, кафедра 

природничих дисциплін та інформаційних технологій, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево.  

Карбовська Ганна, магістрант кафедри технології та конструювання 

швейних виробів, Хмельницький національний університет, 

м. Хмельницький. 

Катуна Ю., аспірант, фізичний факультет, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», м.Ужгород.  
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Кішфаулді Марта, доктор DLA, рrof., Інститут дизайну Університету 

Обуди, м. Будепешт (Угорщина).  

Коваль Тетяна Володимирівна, ст. викладач кафедра КТШВ і ПО, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево.  

Ковальчук В.В., кандидат технічних наук. Львівська філія 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В.Лазаряна, м. Львів. 

Козарь Оксана Петрівна, к.т.н., доцент, кафедра проектування взуття і 

механіко-технологічних процесів, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Кукурузова Олена Сергіївна, магістр, спеціальність «Проектування 

взуття та галантерейних виробів», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Кулешова Світлана Геннадіївна, к.т.н., доцент,  кафедра ТКШВ ХНУ, 

докторант, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький. 

Курітник Ігор-Петро Петрович, д.т.н., професор,Технічно-Педагогічна 

Академія в Бялська-Бяла (Польща).  

Кухта Станіслав, директор, Середня спеціалізована школа бізнесу 

м. Прешов (Словацька Республіка). 

Кучак Іван, аспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород.  

Лазар Василь Федорович, к.т.н., доцент, кафедра природничих 

дисциплін та інформаційних технологій, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Литвин Олег Олегович, к.т.н., доцент, Українська інженерно-педагогічна 

академія, м. Харків.  

Лозовенко Світлана Юріївна, асистент, Київський національний 

університет технологій та дизайну, м. Київ. 

Лучко Йосип Йосипович, д.т.н., професор, Львівська філія 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В.Лазаряна, м. Львів.  

Марійчук Руслан Тарасович, к.x.н., доцент, кафедра екології, 

Пряшівський університет (University of Presov in Presov) , м. Пряшів 

(Словацька Республіка). 

Матвійчук Світлана Салманівна, к.т.н., доцент, кафедра КТШВ і ПО, 

Мукачівський державний університет., м.Мукачево 

Метелиця Артем Олександрович, викладач, завідувач лабораторії 

«Метрології», Вінницький технічний коледж, м. Вінниця.  

Мігляс Володимир Георгійович, к.мед.н., доцент, кафедра нормальної і 

патологічної фізіології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».  

Опачко Іван Іванович, студент, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», м. Ужгород. 
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Міца Володимир Михайлович, д. фіз.-мат. н., професор, кафедра 

твердотільної електроніки, Інститут фізики та  хімії твердого тіла, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» м. Ужгород.  

Молнар Олександр Олександрович, к.фіз.-мат.н., доцент, кафедра 

фізики напівпровідників ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород.  

Надопта Тетяна Анатоліївна, к.т.н., ст. викладач кафедри технології та 

конструювання виробів із шкіри, Хмельницький національний університет, 

м. Хмельницький. 

Опачко Іван Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри 

електронних систем, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород.  

Орловський Броніслав Вікентійович, д.т.н., професор, завідувач 

кафедри машин легкої промисловості, Київський національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ.  

Палінчак Вероніка Миколаївна, провідний спеціаліст відділу зовнішніх 

зв’язків, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород. 

Петрецький Степан Віталійович,аспірант,  фізичний факультет, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» м. Ужгород. 

Петрик Павло Богданович, пошукувач, Українська академія друкарства, 

м. Львів.  

Питьовка Оксана Юріївна, к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач кафедри 

природничих дисциплін та інформаційних технологій, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Попова Алла Іванівна, ст.викладач, кафедра КТШВ і ПО, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево.  

Рябчиков Микола Львович, д.т.н., професор, Українська інженерно-

педагогічна академія, м. Харків.  

Селезньова Анна Володимирівна, к.т.н., старший викладач кафедри 

теорії і методики трудового та професійного навчання, Хмельницький 

національний університет, м. Хмельницький. 

Семак В.В., магістр, спеціальність «Конструювання та технології 

швейних виробів»,Мукачівський державний університет, м.Мукачево. 

Сікорська Ірина Миколаївна, к.держ.упр., доцент, провідний науковий 

співробітник, Інститут вищої освіти НАПН, м. Київ. 

Танасова Анна Валентинівна, магістрант кафедри технології та 

конструювання швейних виробів, Хмельницький національний університет, 

м. Хмельницький. 

Темченко Юлія Сергіївна, аспірант кафедри технологій і дизайну, 

Українська інженерно педагогічна академія, м. Харків. 

Ткач Владімір, аспірант, університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице 

(Словацька Республіка). 

Фегер Александр, доктор філософії, професор, директор інституту фізики 

університету  Павла Йозефа Шафарика в Кошицах (Словацька Республіка).   
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Харук Катерина Богданівна, к.е.н., доцент, кафедра демографії, трудових 

відносині соціальної політики,член громадської організації «Туристичне 

товариство «Карпатські стежки», Львівський університет бізнесу та права, 

м. Львів. 

Харченко Юлія Михайлівна, асистент, Київський національний 

університет технологій та дизайну, м. Київ. 

Хімич  Валентин Іванович, к.т.н.,доцент кафедри проектування взуття і 

механіко-технологічних процесів, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево.  

Хом’як Богдан Ярославович, к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач кафедри 

проектування взуття і механіко-технологічних процесів, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Цирульник Сергій Михайлович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

«Радіотехніка», Вінницький технічний коледж, м. Вінниця.  

Чекан Мирослава Володимирівна, магістр, спеціальність 

«Конструювання та технології швейних виробів», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Ярмак Анатолій Анатолійович, магістр, спеціальність «Проектування 

взуття та галантерейних виробів», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево.  
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