
 

 

 

 

  

  

     Васильєв, О. Програмування на С++ в 

прикладах і задачах : навч. посіб. / Олексій 

Васильєв. - Київ : Ліра-К, 2020. - 381, [1] с. : іл. 

      Книга присвячена мові програмування С++. Книга 

складається із тематично підібраних прикладів і задач, 

котрі перекривають всі основні розділи та питання, 

важливі при вивченні мови програмування С++. 

Матеріал подається в простій формі, адаптований для 

вивчення мови програмування в найкоротші терміни. 

Представлена велика кількість оригінальних програм, 

які в повній мірі розкривають красу та потужність мови 

С++. 

    Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-

технології : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г. 

В. Брюханова ; МОН України, Київський ун-т 

імені Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. - Київ : 

Центр учбової літератури, 2020. - 179, [1] c. : 

іл., схеми. - Предмет. вказівник: с. 166-167. 

 
      Навчальний посібник присвячено актуальним 

проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. 

Висвітлено основні поняття комп’ютерних дизайн 

технологій; використання програм для комп’ютерного 

дизайну та комп’ютері технології у роботі дизайнера; 

розглянуто технологічні особливості підготовки 

файлів до друку.  

      Для викладачів і студентів вищих навчальних 

закладів напряму «Мистецтво» спеціальності 

«Дизайн». 



 

 

 

 

 

 

    Давидов, М. В. Програмне забезпечення мобільних 

пристроїв : навч. посіб. / М. В. Давидов, А. Б. Демчук, 

О. В. Лозинська ; МОН України, Ун-т "Львівська 

політехніка". - Львів : Новий Cвіт-2000, 2020. - 217, 

[1] с. : рис. - (Комп'ютинг). - Бібліогр.: с. 208-217. 

    Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, 

приклади, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання 

для самостійної роботи студентів. Може бути використаний 

аспірантами в якості підґрунтя для наукових досліджень та 

викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для 

самостійного вивчення та підвищення кваліфікації. Книга 

призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та 

впровадження мобільних додатків для платформ Android та 

iOS, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

     Бородкіна, І. Л. Web-технології та web-дизайн: 

застосування мови HTML для створення електронних 

ресурсів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Л. Бородкіна, Г. 

О. Бородкін ; МОН України, М-во культури України, 

Київський нац. ун-т куьтури і мистецтва. - Київ : Ліра-К, 

2020. - 211, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 209-210. 

      В навчальному посібнику надано основний теоретичний 

матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів 

мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, наведено 

велику кількість прикладів використання основних структурних 

елементів мови НТML. Для закріплення отриманих знань та 

набуття необхідних практичних навичок студентам пропонуються 

завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань 

для проведення контрольної роботи, приклади питань для 

проведення тестового контролю знань та довідкові матеріали, 

необхідні студентам під час виконання самостійних завдань. 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Коробань, О. В. Інформаційна логістика : навч.-

метод. посіб. / О. В. Коробань ; Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. - Умань : Візаві, 2020. - 123 с. 

: рис., табл. - Бібліогр.: с. 121-122. 

      Подано систематичний виклад основних напрямів 

застосування інформаційних систем, що використовують в 

логістиці. Наведено класифікацію і характеристику 

інформаційних систем для автоматизації логістичної системи 

підприємства, основи проектування і розробки таких систем 




