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розвитку інформаційно-
комунікаційних 
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4 Застосування теорії 
черг для вивчення 
перешкод в 
обслуговуванні 
читачів в бібліотеці 
ВНЗ 

Тези 
доповіді 

LXVIII наукова 
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5 Електронні 
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6 Інформаційна ситема 
автоматизації 
бібліотечно-
інформаційних 
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доповіді 

LXVIII наукова 
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наукова конференція, 
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2013. – С. 341. 
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7 Аналіз системи 
продажу авіаквитків 
як системи масового 
обслуговування 

Стаття Проблеми 
інформатизації та 
управління. – 2013. – 
3(43). – С. 49-53. 
У фаховому виданні. 

5  

8 Підвищення 
продуктивності 
передачі даних в 
оптичних системах з 
використанням 
технології DWDM 

Тези 
доповіді 

Компютерні системи та 
мережні технології 
(CSNT-2014): VII 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 17-19 квітня 2014 
р.: тези доп. – К., 2014. – 
С. 79-80. 

2                                            Горіна В.В.  

9 Методи та засоби 
проектування 
інтерактивної 
навчальної веб – 
платформи  
 

Стаття Інженерія програмного 
забезпечення - том 22, № 
2/2015 р: – С. 50-60. 
У фаховому виданні. 

10  

10  Аналіз технологій 
проектування 
інформаційних 
систем 

Стаття Проблеми 
інформатизації та 
управління: зб. наук. 
праць - Київ – 2015. - №4 
(52). – с.45-49. 
У фаховому виданні. 

4  

11 Апаратно-
обчислювальна 
платформа для систем 
диспетчеризації   
      

Тези 
доповіді 

Компютерні системи та 
мережні технології 
(CSNT-2016): IX міжнар. 
наук.-техн. конф., 17-19 
квітня 2016 р.: тези доп. 
– К., 2016. – С. 60-62. 

2  

12 Особливості 
програмування під 
android 

Тези 
доповіді 

Компютерні системи та 
мережні технології 
(CSNT-2017): X міжнар. 
наук.-техн. конф., 17-19 
квітня 2017 р.: тези доп. 
– К., 2017. – С. 67-69. 

2 Ходаков Д.В. 

13 Технологічний процес 
проектування 
інформаційної 

Тези 
доповіді 

Компютерні системи та 
мережні технології 
(CSNT-2018): XI міжнар. 

2  



системи   
   

наук.-техн. конф., 17-19 
квітня 2018 р.: тези доп. 
– К., 2018. – С. 60-62. 

14 Застосування 
технології 
архітектурного 
проектування 
програмного 
забезпечення 

Стаття Проблеми 
інформатизації та 
управління: зб. наук. 
праць - Київ – 2018. - №4 
(52). – с.45-49. 
У фаховому виданні. 

4  

 Система візуального 
скрипту як засіб 
програмування 

Тези 
доповіді 

Компютерні системи та 
мережні технології 
(CSNT-2021): XIІІ 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 15-17 квітня 2021 
р.: тези доп. – К., 2021. – 
С. 52-53. 

2 Рибасова Н.О. 

15 Теорія алгоритмів. 
Лаборатор. 
практикум.  

Лабор. 
практи-

кум. 

– К. : НАУ, 2014. – 60 с. 
 

60 Горіна В.В. 

16 Проектування баз 
даних та експертних 
систем. Методичні 
рекомендації до 
курсової роботи. 

Методи
чні 

рекомен
дації  

– К. : НАУ, 2014. – 32 с. 32 Горіна В.В. 

 
 


