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Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Технології розподілених систем та паралельних 

обчислень" є однією із складових комплексної підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" 

спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми "Ін-

формаційні системи та технології". 

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основними принци-

пами проектування паралельних програм, що працюють в системах з загальною 

та розподіленою пам’яттю та їх застосуванням, набуття компетенцій, знань, 

умінь та навиків на рівні сучасних досягнень у технологіях розподілених систем 

та паралельних обчислень, відповідно до освітньої кваліфікації бакалавра з інфо-

рмаційних систем та технологій. У результаті вивчення дисципліни здобувачі 

зможуть використовувати отримані знання при обчисленні показників програм 

та аналізу їх, розробці паралельних програм за допомогою засобів операційних 

систем та сучасних технологій, оцінюванні складності та ефективності програм 

за допомогою сучасних засобів профілювання.  

Ключові слова: інформаційні технології, розподілені системи, паралельні 

обчислення, паралельні методи, GRID, PVM, MPI, багатопотоковість, синхроні-

зація, RPC, REST API, хмарні технології. 
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Abstract  

 

The discipline "Technologies of distributed systems and parallel computing" is 

one of the components of comprehensive training of applicants for the first (bachelor's) 

level of higher education in the field of knowledge 12 "Information Technology" spe-

cialty 126 "Information Systems and Technologies" educational program "Information 

Systems and Technologies". 

The course is aimed at acquainting students with the basic principles of design-

ing parallel programs operating in systems with shared and distributed memory and 

their application, acquisition of competencies, knowledge, skills and abilities at the 

level of modern achievements in technologies of distributed systems and parallel com-

puting, in accordance with the educational qualification of a bachelor in information 

systems and technology. As a result of studying the discipline, applicants will be able 

to use the acquired knowledge in calculating the indicators of programs and their anal-

ysis, development of parallel programs using operating systems and modern technolo-

gies, assessing the complexity and effectiveness of programs using modern tools. 

Keywords: information technologies, distributed systems, parallel computing, 

parallel methods, GRID, PVM, MPI, multithreading, synchronization, RPC, 

REST API. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (осві-

тня програма), освітній рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кре-

дитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 3 
4-й 4-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

 

 

 
Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та техно-

логії 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне за-

вдання (не за-

плановано)  

15 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 

120 

- год. - год. 

Лабораторні 

30 год. 14 год. 

Тижневих го-

дин для денної 

форми навчан-

ня: 

аудиторних – 3; 

самостійної ро-

боти студента – 

5. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

75 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: ком-

бінована 
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2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Технологія розподілених систем 

та паралельних обчислень" складена відповідно до освітньо-професійної програ-

ми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та 

технології" освітньої програми (ОП) "Інформаційні системи та технології". Для 

зазначеної ОП дисципліна є обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Технологія розподілених систем та паралель-

них обчислень" є формування у студенів відповідно до освітньо-професійної 

програми таких компетентностей: 

• Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності 

(КЗ 3). 

• Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реаліза-

ції інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформа-

ційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші) (КС 4). 

• Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, 

впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати 

на її розроблення та забезпечення (КС 7). 

• Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем 

та технологій протягом їх життєвого циклу (КС 8). 

• Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базують-

ся на використанні Інтернет). (КС 12). 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Курс «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» базуєть-

ся на дисциплінах «Алгоритмізація та програмування», «Структури та організа-

ція даних в електронно-обчислювальних машинах», «Технології об'єктно-



 

8 

орієнтованого проектування», «Організація баз даних та знань». Для розуміння 

тематики дисципліни студенти повинні мати знання з основ програмування та 

алгоритмічних мов, досвід використання систем та інструментальних засобів 

програмування, знати об’єктно-орієнтовані мови програмування. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформацій-

них систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в 

комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, техно-

логії розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із 

застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач 

проектування і використання інформаційних систем та технологій (ПР 3). 

• Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення 

інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призна-

чення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуата-

ційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних 

засобів інформаційних систем та технологій (ПР 5). 

• Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне 

програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та техно-

логій (ПР 7). 

• Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ-

інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і 

структури (ПР 9). 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Grid технології. 

Тема 1. Базові складові Grid і ресурси. 

Зв’язок Grid і веб-технологій. Програмне Grid-забезпечення (ПГЗ). Органі-

зація і управління розподіленням ресурсів (WSRF, GRAM, CONDOR). Grid і бази 

даних. Управління Grid-оточенням [4] c. 3-33, [8] c. 1-28. 

Тема 2. Grid-застосування. 

Безпека файлової системи. Сертифікат відкритих ключів. Система підтри-

мки функціонування: послуга протоколювання процесу виконання завдань. Grid-

портал для доступу користувачів до ресурсів і прикладних програм Grid [4] c. 43-

138, [8] c. 29-138. 

   Змістовий модуль 2. Паралельні обчислювальні методи 

Тема 3. Базові алгоритми паралельних обчислень. 

Організація паралельних обчислень з використанням наявних технологій 

(PVM, MPI). Паралельне перетворення арифметичних виразів [9] c.228-239. 

Тема 4. Паралельні методи розв’язання систем лінійних  та нелінійних 

рівнянь. 

Паралельні методи розв’язання СЛАР. Паралельні методи розв’язання сис-

тем нелінійних рівнянь [1] c.1160-1258, [13]. 

Тема 5. Паралельні методи розв’язання ЗДР та їх реалізація. 

Ефективність паралельних обчислювальних методів під час розв’язання 

нелінійної задачі Коші для ЗДР. Паралельні методи чисельного розв’язання жор-

стких ЗДР та їх реалізація в багатопроцесорних структурах [1] c.1160-1258. 
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Змістовий модуль 3. Паралельне програмування. 

Тема 6. Побудова паралельних обчислювальних систем. 

Побудова паралельних обчислювальних систем (конвеєрні, матричні, му-

льтипроцесорні). Побудова кластерних систем. Способи передавання даних. Ти-

пи паралелізму. Комутація і синхронізація в розподілених системах [4] c. 243-

298, [8] c. 129-238, [9] c. 228-255. 

Тема 7. Програмування паралельних обчислень 

Програмування паралельних обчислень на неоднорідних мережах 

комп’ютерів на мові mpC. Засоби підтримки паралельних обчислень (PVM, 

MPI). Комунікаційні, колективні, глобальні обчислювальні операції над розподі-

леними даними [4] c. 243-298, [8] c. 129-238. 

Тема 8. Моделі віддаленого виклику процедур (RPC) та архітектура 

REST API [6], [9] c. 157-227. 

Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
ек

 

п
р

ак т 
л
аб

 

с.
р

. 

л
ек

 

П
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 Технології розподілених систем та паралельних обчислень 

Змістовий модуль 1. Grid технології 

Тема 1. Базові складові Grid і ре-

сурси. 
10 2 0 3 5 12 0 0 2 10 

Тема 2. Grid-застосування. 10 2 0 3 5 10 0 0 0 10 

Разом за змістовим модулем 1 20 4 0 6 10 22 1 0 2 20 

Змістовий модуль 2. Паралельні обчислювальні методи. 

Тема 3. Базові алгоритми парале-

льних обчислень. 
14 2 0 4 8 15 1 0 2 12 

Тема 4. Паралельні методи 

розв’язання систем лінійних  та 

нелінійних рівнянь. 

14 2 0 4 8 15 1 0 2 12 

Тема 5. Паралельні методи 

розв’язання ЗДР та їх реалізація. 
17 2 0 4 9 19 1 0 2 16 

Разом за змістовим модулем 2 45 6 0 12 25 49 3 0 6 40 
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Продовження таблиці 5.1 

Змістовний модуль 3. Паралельне програмування. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 6. Побудова паралельних 

обчислювальних систем 
30 2 0 4 14 17 1 0 2 14 

Тема 7. Програмування паралель-

них обчислень 
20 2 0 4 14 17 1 0 2 14 

Тема 8. Моделі віддаленого ви-

клику процедур (RPC) та архітек-

тура REST API. 

12 1 0 4 7 15 1 0 2 12 

Разом за змістовим модулем 3 62 5 0 12 35 49 3 0 6 40 

Усього годин 120 15 0 30 75 120 6 0 14 100 

 

Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

Змістовний модуль 1. Grid технології.  

1 Організація і управління розподіленням ресурсів 3 0 

2 Архітектура розподілених систем. Концепція GRID  3 2 

Разом за змістовим модулем 1 6 2 

Змістовний модуль 2. Паралельні обчислювальні методи.  

3 
Організація паралельних обчислень з використанням 

наявних технологій (PVM, MPI) 
4 2 

4 
Паралельні методи розв’язування систем лінійних та 

нелінійних рівнянь 
4 2 

5 
Паралельні методи розв’язування задач математично-

го програмування 
4 2 

Разом за змістовим модулем 2 12 6 

Змістовний модуль 3. Паралельне програмування.  

6 

Потокова модель Java. Потоки виконання і синхроні-

зація. Використання класів бібліотеки java.util. 

concurrent для створення багатопотокових застосувань 

4 2 

7 
Комунікаційні, колективні, глобальні обчислювальні 

операції над розподіленими даними 
4 2 

8 

Складання програм з використанням моделі віддале-

ного виклику процедур (RPC) та архітектура REST 

API 

4 2 

Разом за змістовим модулем 3 12 6 

Разом 30 14 
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Теми практичних занять 

 

Не заплановані. 

 

 

Самостійна робота 

Таблиця 5.3 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

1 1 Підготовка до лекцій 8 12 

2  Підготовка до лабораторних робіт 12 28 

3  
Вивчення рекомендованої літератури, термінів і основних по-

нять з тем навчальної дисципліни 
20 30 

4  Підготовка до модульних контрольних робіт 35 30 

 Разом 75 100 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Не заплановано. 

 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навчаль-

ного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 
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1. Пояснювально-ілюстративний метод, коли знання не просто повідом-

ляють, а пояснюють, обґрунтовують, коментують. Робиться все, щоб було менше 

механічного запам’ятовування, а більше розуміння сутності. Метод навчання 

пов’язаний з використанням засобів наочності. 

2. Проблемний метод, основа якого полягає в утворенні у навчальному 

процесі пошукових ситуацій. Проблемний метод навчання розвиває активність, 

самостійність, творчі здібності. 

3. Репродуктивний метод навчання, спрямований на відтворення учнем 

способів діяльності за визначеним учителем алгоритмом. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

ClassRoom з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до лабораторних 

робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається на першому ла-

бораторному занятті за університетською електронною поштою. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у ClassRoom. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• розв’язання завдань; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю та результату складання екзамену. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за ре-

зультатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної конт-

рольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань лабораторних 

робіт. 
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Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні питання 

виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, захист 

рефератів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу, ви-

конання завдань). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних на-

вичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання ла-

бораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт про-

грамованого типу.  

Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки якості виконання за-

вдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – оформлення звіту, усні 

та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2).  

Максимальна оцінка з тих що студент отримав на екзамені та за виконання 

поточних семестрових лабораторних робіт виставляється в екзаменаційну відо-

мість. 

 

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт, їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

Критерії оцінювання 

 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. За-

стосовувалися коректні методи обробки отриманих результатів. 

У висновках проведена коректна інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабо-

раторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає 

звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт міс-

тить неточності у висновках та помилки. 

1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 
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Виконання 

лабораторних 

робіт 

Критерії оцінювання 

виконує лабораторну під керівництвом викладача; складений 

звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Таблиця 7.2 

Форми контролю захисту лабораторних робіт, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, системати-

зацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить 

аргументовані висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допу-

щені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґру-

нтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 40 балів (8 лаборатор-

них робіт по 5 балів).  

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи про-

грамованого типу 30 балів (3 модульні контрольні тестові роботи програмовано-

го типу по 10 балів).  

Таблиця 7.3 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 8 х 5 балів = 40 балів 7 х 5 балів = 35 балів 

Виконання модульних контрольні 

тестових робіт 
3 х 10 балів = 30 балів 3 х 10 балів = 30 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) 30 балів 35 балів 

Всього 100 100 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Денна форма Заочна форма 

Вид роботи 
Ба-

ли 
Вид роботи 

Ба-

ли 

ЗМ 1 

Т 1 Лабораторна робота № 1  5 - - 

Т 2 Лабораторна робота № 2  5 Лабораторна робота № 1  5 

МК1 
Модульна контрольна 

робота № 1 
10 

Модульна контрольна ро-

бота № 1 
10 

ЗМ 2 

Т 3 Лабораторна робота № 3 5 Лабораторна робота № 2  5 

Т 4 Лабораторна робота № 4 5 Лабораторна робота № 3 5 

Т 5 Лабораторна робота № 5 5 Лабораторна робота № 4 5 

МК2 
Модульна контрольна 

тестова робота № 2 
10 

Модульна контрольна те-

стова робота № 2 
10 

ЗМ 3 

Т 6 Лабораторна робота № 6 5 Лабораторна робота № 5 5 

Т 7 Лабораторна робота № 7 5 Лабораторна робота № 6 5 

Т 8 Лабораторна робота № 8 5 Лабораторна робота № 7 5 

МК3 
Модульна контрольна 

тестова робота № 3 
10 

Модульна контрольна те-

стова робота № 3 
10 

Сума 70 Сума 65 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

Засоби компанії JetBrains для програмування мовами C/C++, Java, Kotlin, 

Python. СУБД MariaDB, PostgreSQL. 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Bruce Eckel. On Java 8. – Leanpub, 2021. – 1778 p. 

2. Emily Jiang. Practical Cloud-Native Java Development with MicroProfile / 

Emily Jiang, Andrew McCright, John Alcorn, David Chan, Alasdair Nottingham. – 

Packt Publishing Ltd., 2021. – 405. 

3. Gregory R. Andrews. Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distribut-

ed Programming. - Addison Wesley, 2000. – 512 p. 

4. Jacob Bart. Introduction to Grid Computing / Jacob Bart, Michael Brown, 

Kentaro Fukui, Nihar Trivedi. – IBM, 2005 – 268 p. 

5. Josh Long and Kenny Bastani. Cloud Native Java – O’Reilly, 2019. – 650 p. 

6. K. Siva Prasad Reddy Beginning Spring Boot 2: Applications and Micro-

services with the Spring Framework — Apress, 2017. — 304 p. 

7. Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum Distributed Systems. Third edi-

tion. — Pearson Education, Inc., 2017. — 596 p. 

8. Magoules, F. Fundamentals of Grid Computing: theory, algorithms and 

technologies. – CRC Press Taylor & Francis Group. – 323 p. 

9. Sebastian Daschner. Architecting Modern Java EE Applications – Packt 

Publishig, 2017. – 442 p. 

Допоміжна 

10. Philip Meitiner, Pradeeka Seneviratne. Beginning Data Science, IoT, and AI 

on Single Board Computers – Apress, 2020. – 334 p. 

11. John Carnell. Spring Microservices in Action – Manning Publications, 2017. 

– 384 p. 
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12. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проекту-

вання ІС (конспект лекцій) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціа-

льності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. C. Ко-

валенко, Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192с. 

13. Качко О.Г. Паралельне програмування. ‒ Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. ‒ Харків : ХНУРЕ, 2016. ‒ 403 с. 

14. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь 

знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126 − Інформаційні системи та 

технології. [Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-

bakalavr.pdf] 

15. Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології" 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 

12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та техно-

логії" [Режим доступу: https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-

opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/] 

Інформаційні ресурси в Internet 

16. Argonne National Laboratory, Center for Computational Science and 

Technology [Electronic resource] – Mode of access: http://www.mcs.anl.gov 

17. CACR - Центр Вычислительных Исследований (Center of Advanced 

Computing Research) [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.cacr.caltech.edu/ 

18. Netlib is a collection of mathematical software, papers, and databases 

[Electronic resource] – Mode of access: http://netlib.org 

19. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосуван-

ня є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів. [Режим до-

ступу:https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3] 

20. Сайт НУК. Режим доступу: http://www.nuos.edu.ua 

21. Cайт кафедри ІУСТ НУК. Режим доступу: http://iust.nuos.edu.ua 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/
https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/
http://www.mcs.anl.gov/
http://www.cacr.caltech.edu/
http://netlib.org/
https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
http://www.nuos.edu.ua/
http://iust.nuos.edu.ua/
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11. Зміни та доповнення 

 


