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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Інженерія комп’ютерних систем 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Компʼютерна інженерія» 

Рік навчання ІІІ, семестр VІ 

Кількість кредитів: 7,5. Мова викладання: українська 

Звітність: іспит, РГ 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Перекрест Андрій Леонідович 

Профайл викладача http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/перекрест-андрій-

леонідович 

Контактна інформація Ел. адреса: a.perekrest@icloud.com 

Телефон: 0675302814  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні заняття (на основі проблемного 

викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів), лабораторні 

роботи з використанням навчальної та наукової літератури, консультування з 

викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами загальних 

теоретичних та практичних знань у галузі системних рішень, що лежать в основі 

побудови сучасних електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та їх окремих 

вузлів, взаємозв’язку між ними та їх окремими складовими частинами, а також 

сучасних технологій організації високопродуктивних процесорів і кластерних 

систем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інженерія комп’ютерних 

систем» є: 

- ознайомлення з принципами побудови ЕОМ, їх архітектурами; 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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– оволодіння навиками розробки сучасних архітектур комп’ютерних 

мультипроцесорних систем  

Компетентності та програмні результати навчання. 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

Z1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Z7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Фахові: 

P6 Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні 

системи та мережі різного виду та призначення. 

P7 Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи 

технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в 

модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних 

вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. 

P8 Готовність брати участь у роботах впровадження комп’ютерних систем та 

мереж, введення їх до експлуатації на об’єктах різного призначення.   

P9 Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні технології та системи. 

P13 Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та інформаційних 

технологій, визначати обмеження цих технологій. 

P14 Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх 

аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію   

Програмні результати навчання: 

Знання 
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N1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N2 Мати навички проведення експериментів, збирання даних та 

моделювання в комп’ютерних системах   

N3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії.     

Уміння  

N7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності.   

N9 Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності. 

N11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії  

N12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

N16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення. 

Комунікація 

N17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

N18 Використовувати  інформаційні  технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

Автономія  і відповідальність 

N19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та 

реалізовувати у межах компетенції рішення. 

N20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення.  

N21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики.  
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Структура курсу 
К-сть год. 

Тема 
Результати 

навчання 
Завдання 

Л
К

 

Л
Б

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. Класифікація та основні види архітектур ЕОМ 

2  8 

Тема 1. Комп’ютерні системи (КС): 

основні концепції та визначення. 

Основні поняття та визначення. Способи 

побудови КС. Основні характеристики і 

параметри КС 

1, 3, 7, 9,  11, 12 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2  8 

Тема 2. Центральний процесор (ЦП) та 

виконання команд. 

Загальні відомості про ЦП, поняття та 

види регістрів, типи машинних команд, 

розробка набору команд, механізм 

виконання команд, машинні цикли 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2  8 

Тема 3. Команди мікропроцесорів: 

формати, типи структур. 

Формати і типові структури команд. 

Способи адресації. Класифікація способів 

адресації за наявністю адресної інформації 

в команді. Класификація способів 

адресації за кратністю звернення до 

пам’яті. Класифікація за способом 

формування виконавчих адрес комірок 

пам’яті. 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Загальна організація КС 

2 1 8 

Тема 4. Складові частини та 

характеристики центрального процесору. 

Логічна структура центрального 

процесора (ЦП). Структурна схема 

процесора. Характеристики процесора. 

Призначення та класифікація 

центрального пристрою управління 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 8 

Тема 5. Пристрої  управління ЦП. 

ЦПУ з жорсткою логікою. ЦПУ з 

мікропрограмною логікою. Процедура 

виконання команд 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 8 

Тема 6. Арифметико-логічний пристрій 

(АЛП).  

Загальні відомості. Структура та 

класифікація А333ЛП. Методи 

підвищення швидкодії АЛП. 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 1 5 

Тема 7. Конвеєр команд та конвеєризація. 

Базові поняття та базова концепція. 

Типова послідовність виконання 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 
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інструкції. Кількість етапів конвеєру 

команд. Конвеєрні небезпеки (конфлікти). 

Обробка команд переходу. Передбачення 

умовного переходу 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 3. Організація пам’яті в комп’ютерних системах 

2 8 4 

Тема 8. Пам’ять обчислювальної машини. 

Модель основної пам’яті. Основні 

характеристики пам’яті. Пропускна 

здатність пам’яті. Банки пам’яті. Ієрархія 

пам’яті 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 4 

Тема 9. Методи керування пам’яттю без 

використання дискового простору. 

Організація віртуальної пам’яті. 

Розподіл пам’яті фіксованими розділами. 

Розподіл пам’яті динамічними розділами. 

Розміщення пам’яті переміщуваними 

розділами. Організація віртуальної 

пам’яті. Сторінковий розподіл. 

Сегментний розподіл. Сторінково-

сегментний розподіл. Свопінг. Типова 

структура кеш-пам’яті та методи її 

організації. Способи розміщення даних в 

кеш. Прямий розподіл, Повністю та 

частково асоційований розподіл, розподіл 

секторів 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2  4 

Тема 10. Когерентність кешу. 

Основні поняття. Принцип дії кешу. 

Різниця між буфером і кешем. Проблема з 

кешем при мультипроцесорності. 

Політики запису 

1, 3, 7, 9,  11, 12 Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 4. Структури паралельних і розподілених комп’ютерних систем 

2 4 10 

Тема 11. Багатопроцесорні обчислювальні 

системи. 

Способи побудови КС. Характеристики і 

параметри КС. Типи та особливості 

багатопроцесорних обчислювальних 

систем 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4  14 

Тема 12. Паралельна обробка інформації в 

комп'ютерних системах. 

Поняття паралелізму обробки інформації в 

КС. Принципи організації 

розпаралелювання в КС. Типи паралелізму 

КС. Паралелізм незалежних 

гілок. Конвеєрна обробка інформації в КС 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 5. Архітектура комп’ютерних систем 
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2 4 6 

Тема 13. Класифікація архітектур 

високопродуктивних систем за 

паралельною обробкою даних.  

Огляд існуючих топологій КС. 

Комп’ютерні системи класу SIMD. 

Комп’ютерні системи класу MIMD 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 6 

Тема 14. Архітектура мультипроцесорних 

систем.  

SMP- і MPP-архітектури. Гібридна 

архітектура (NUMA). Організація 

когерентності багаторівневої ієрархічної 

пам'яті 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 6 

Тема 15. Способи організації 

високопродуктивних процесорів. 

Асоціативні, матричні та конвеєрні 

процесори 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 6 

Тема 16. Архітектура високопродуктивних 

процесорів і кластерних систем. 

PVP-архітектура. Кластерна архітектура. 

Приклади архітектур кластерних 

обчислювальних систем. Кластерні 

обчислювальні системи сімейства SGI 

Altix. Операційні системи для кластерних 

систем: Windows Compute Cluster Server 

2003 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 6. Основні поняття сучасних програмних систем 

1  10 

Тема 17. Віртуалізація. 

Типи віртуалізації. Програмна 

віртуалізація (динамічна, 

паравіртуалізація). Апаратна 

віртуалізація. Віртуалізація на рівні 

операційної системи. Області 

застосування віртуалізації. Віртуальні 

машини (віртуалізація серверів, 

віртуалізація робочих станцій). 

Віртуалізація ресурсів і додатків 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2  10 

Тема 18. Хмарні обчислення. 

Загальні визначення, основні 

характеристики. Моделі обслуговування 

та існуючі рішення.  Моделі розгортання 

та існуючі технології. Недоліки хмарних 

обчислень 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 6 

Тема 19. Архітектура сучасних 

програмних систем. 

Основні види сучасного програмного 

забезпечення. Характерні риси сучасних 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

лабораторні 
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програмних систем. Сучасні платформи 

для розробки програм. Характеристики, 

властивості та якості програмних 

продуктів. Класичні елементи технологій 

програмування. Поняття про SOA та SAAS 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1  10 

Тема 20. Архітектурні особливості 

проектування додатків. 

Архітектури типу "файл-сервер", "клієнт-

сервер", багаторівневий "клієнт-сервер". 

Архітектура розподілених комп’ютерних 

систем. Сервіс-орієнтована архітектура 

1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

  20 

Розрахунково-графічна робота 1, 3, 7, 9,  11, 12, 

16-21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

38 38 149 Всього   

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№   

з/п 

Завдання  Терміни 

виконання  

Критерії оцінювання 

1  Лабораторні роботи  Щотижня, 

згідно 

розкладу  

Самостійність, 

правильність  виконання 

завдань, вчасність  виконання 

завдань 

2  Підготовка 

теоретичних  питань 

(у тому числі   

питання, відведені 

на  самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, 

згідно 

розкладу  

Самостійність, 

правильність,  логічність, 

відповідність 

темі,  оригінальність  

3  Іспит  Наприкінці 

семестру  

Самостійність, 

правильність  виконання 

завдань 

4  Розрахунково-

графічна  робота 

Наприкінці 

семестру  

Самостійність, 

правильність  виконання 

завдань, 

логічність,  відповідність 

варіанту,  оригінальність 

та  комплексність 
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При оцінюванні студента враховується наступне:  

1. Відвідування лекційних і лабораторних занять.  

2. Активна участь на лекційних та лабораторних заняттях.  

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт.  

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури.  

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, розрахунково- 

графічної роботи.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять  Максимальна  

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  10 

Лабораторні роботи: виконання, захист  30 

Поточний контроль: тестові контрольні 

роботи,  опрацювання питань для самостійної 

підготовки 

30 

Розрахунково-графічна робота  10 

Підсумковий контроль  20 

Усього  100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=85. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових 

і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та надає 

доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, 

студентами та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять 

років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для 

забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 2019 р. 

КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=85
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=270 

 правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної діяльності 

здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

6. http://krnu.org/course/view.php?id=85  

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Гук. М.Ю. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия, 3-е изд.-СПб: Питер, 2006 

- 1072с.  

2.  Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов.- СПб.: 

Питер, 2006. - 672с. 

3. Мелехин В.Ф. Павловский Е.Г. Вычислительные машины, системы и сети: Учебник.- 

М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 560с. 

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера: Энциклопедия. 

- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 869с. 

5. Таненбаум Э.С. Архитектура компьютера. Классика computer science. 4-е изд.- СПб.: 

Питер, 2006. - 704с. 

6. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы : Учеб. пособие для 

вузов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1991.- 592 с.: ил.  

7. Конспект лекций по курсу "Современные Архитектуры ЭВМ" МИФИ (4-й курс, 

сентябрь-декабрь 1999г). Лектор: Фисун В. А. http://www.compsci.newmail.ru/arch-

cont.html  

8. Головкин Б. А. Вычислительные системы с большим числом процессоров.-М.: Радио 

и связь, 1995.-320 с. 

9. Амамия М., Танака Ю. Архитектура ЭВМ и искусственный интеллект: Пер. с 

японск.-М.: Мир, 1993.-400с. 

10. Горнец Н.Н., Рощин А.Г., Соломенцев В.В. Организация ЭВМ и систем: Учебное 

пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 320с. 

11. Фигурнов В.Э. IBM PC  для пользователей: Краткий курс. -7-е изд.-М.: ИНФРА-М, 

2006. -300с. 

12. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-

М, 2005.-336c. 

13. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2006. -512с. 

14. Петер Нортон и др. Персональный компьютер изнутри: Пер. с англ.-М.:Бином.-

448с. 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5
http://krnu.org/course/view.php?id=270
http://krnu.org/course/view.php?id=85
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15. Ланина Э.П. История развития вычислительной техники. (электронное издание, 

библиотека ИрГТУ, сайт   http://elanina.narod.ru) 

16. Гук М. Ю. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия.- СПб: Питер, 

2006 - 576с.  

17. Э.П.Ланина. Новые технологии - основа создания компьютера будущего. Учебное 

пособие.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ-2005 

18. Д.Французов. Оценка производительности вычислительных систем. Открытые 

системы, #2, 1996, с.58-66. 

19. Касперски К. Техника оптимизации программ. Эффективное использование 

памяти. Издано: 2003, BHV, 560 стр. 

20. Введение в искусственные нейронные сети. Анил К. Джейн, Мичиганский 

Государственный университет, США,jain@cps.msu.edu.,Жианчанг Мао, К М. 

Моиуддин. Исследовательский Центр IBM в Альмадене, США Anil K. Jain, Jianchang 

Mao, K.M. Mohiuddin, Artificial Neural Networks: A Tutorialп, Computer, Vol.29, No.3, 

March/1996, pp. 31-44.  

21 Виктор Левшин. Оптико-электронные сопроцессоры и нейрокомпьютеры пошли 

своим путем. COMPUTERWORLD РОССИЯ #04/96 с. 

22.Виктор Левшин. Оптические процессоры подражают старшим братьям. 

COMPUTERWORLD РОССИЯ #04/96 с. 

23. Георгий Живикин. Светит ли нам оптический компьютер? КомпьюТерра №3 (332) 

2000г. 

 

Допоміжна 

1.  Зубков С.В. Ассемблер для DOS, Windows и Unix. / 3-е изд. – М.: ДМК-Пресс; СПб.: 

Питер, 2005 – 608 с.  

2.  Абель П. Ассемблер. Язык программирования для IBM PC. – пер. с англ. – К.: ек+, 

М.: Энтроп., 2005. – 736 с.  

3.  Магда  Ю.С.  Ассемблер  для  процессоров  Intel  Pentium.  – СПб.:  Питер, 2006. –

410 с. 

4. Шагурин И.И. Pentium 4 — новая ступень развития микропроцессорной техники // 

Chip News. — 2000. — № 9. — С. 18–20. 

5. Перекрест А. Л., Білик О. В., Кущ-Жирко М. О. Використання 

робототехнічних комплексів при підготовці фахівців з електроніки, 

автоматизації та комп’ютерної інженерії // Електромеханічні і 

енергозберігаючі системи. Випуск 2/2021 (54). С.57-65. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

2. Електронні джерела: 

- http://cis.kdu.edu.ua/uk 

- http://www.amd.com 

- http://www.intel.com  

- http://www. http://www.twirpx.com/library 

http://www.intel.com/

