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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Кросплатформені мови програмування 

Рік викладання 2021-2022 календарний рік. 

Викладачі 

Лектор – Коваленко Олександр Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/kovalenko-oleksandr/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru 
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko 
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650 
Асистент – Конопліцька-Слободенюк Оксана Костянтинівна, викладач 
http://kbpz.kntu.kr.ua/konoplickay-oksana/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=I6VRWKcAAAAJ&hl=ru&oi=sra 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Кросплатформені мови програмування» на сервері 
дистанційної освіти ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=627 

E-mail: 
У описі курсу «Кросплатформені мови програмування» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=627 

Консультації 
 очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  
 онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформах Zoom, Discord 

 
2. Анотація дисципліни 

 
Навчальний курс «Кросплатформені мови програмування» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок розробки 

програм під ОС Android. По ходу курсу можна пройти шлях від самої простої безпечної програми до публікації своєї роботи на Google Play з 
врахуванням сучасних підходів захисту інформації . Включає в себе: огляд заходів захисту інформації у мобільному середовищі, огляд середовищ 
мобільної розробки; види мобільних програм та їх структура; створення користувальницького інтерфейсу незалежно від різних розмірів екранів 
пристроїв; використовувати переваги ОС Android; робота з компонентами та ресурсами ОС Android; робота з даними з датчиків смартфону; 
використання бібліотек 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання дисципліни «Кросплатформені мови програмування» є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь 

та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері розробки мобільного ПЗ. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавр з кібербезпеки: 
– КФ 3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650
http://kbpz.kntu.kr.ua/konoplickay-oksana/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=I6VRWKcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

 

5. Результати навчання 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде забезпечити наступні програмні результати: 

– адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат; 

– аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних; 

– застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

– забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур 

захисту; 

– вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз. 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 4 семестр 

Спеціальність 125 «Кібербезпека» 

Кількість кредитів / годин 3/90 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова вибіркова 

лекції 28 

лабораторні 14 

самостійна робота 48 

Вид підсумкового контролю :  залік 
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7. Пререквізити 

 

Враховуючи послідовність накопичення знань і набуття вмінь, для опанування навчальної дисципліни необхідні знання й вміння, здобуті під 

час вивчення навчальних дисциплін «Об’єктно орієнтоване програмування», «Програмування», «Організація баз даних», «Модульне 

програмування», «Структурне програмування». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 

2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), використовується вільно розповсюджуване безкоштовні середовища 

розробки програмного забезпечення (детально [23]), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 

 

9. Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

 

Відвідування занять 

Є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до:  

Положення про організацію освітнього процесу; 

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; 

Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, 

Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Основи розробки мобільної розробки 

Тиж.1 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Введення в розробку 

мобільного ПЗ 

Основи роботи з платформою 

ОС Android: архітектура 

системи; бібліотеки; каркас 

мобільних додатків; 

Google Play. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-5,8-9, 

13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Архітектура операційної 

системи iPhone OS, BlackBerry 

(2 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Огляд середовищ 

програмування 

Android SDK, Android Studio, 

Емулятори 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1-2, 4, 9-11, 

13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Робота в інтегрованому 

середовищі програмування 

Eclipse, Qt Creator, Xcode. 

(3 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 1. Основи розробки 

мобільного ПЗ 

Створення першого мобільного 

ПЗ під керуванням ОС Android. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Робота з емулятором Android 

Virtual Device. 

(3 год.) 

8 балів 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.3 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Види додатків та їх 

структура 

Основні види додатків, 

архітектура програми, основні 

компоненти 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2-4, 8-9, 13-

21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Елементи управління для 

створення інтерфейсу 

користувача ПЗ на платформі 

ОС Android. 

(2 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 
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Тиж.4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Активності, сервіси 

та контент-провайдери 

Управління життєвим циклом 

активності, виконання 

тривалих операцій у фоновому 

режимі, управління доступом 

до сховищ даних 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 3, 9, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Представити приклади обробки 

методів: onCreate(); onRestart(); 

onStart(); onResume(); onPause(); 

onStop(); onDestroy(). 

(2 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 2. Робота з контекст ним 

меню 

Створення мобільного ПЗ під 

керуванням ОС Android, 

робота з компонентами та 

контекстним меню 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Іерархія візуальних компонентів 

(3 год.) 

9 балів 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.5 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Маніфест та 

приймачі широкомовних 

повідомлень (broadcast 

receivers 

Робота з різновидами 

широкомовних повідомлень, 

робота з інформацією яка 

використовується системою 

для запуску і виконання 

програми (AndroidManifest.xml) 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 3,5, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Неявні винятки / обмеження 

трансляції повідомлень. 

(3 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Основи розробки 

багатовіконних додатків 

Основні шляхи вирішення 

поділу інтерфейсу на частини, 

робота з діалоговими вікнами, 

повідомленнями, підказками, 

робота з додатками, що містять 

кілька активностей 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-8, 

13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Захоплення зображення з камери 

мобільного пристрою. 

(3 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 3. Основи розробки 

багатовіконного мобільного 

ПЗ 

Створення багатоекранного 

мобільного ПЗ під керуванням 

ОС Android 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Приклади додавання анімації в 

Android програму. Покадрова 

анімація. Tween анімація. 

(3 год.) 

9 балів 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 
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Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 50 балів  

Змістовний модуль 2. Основи представлення даних на мобільних пристроях 

Тиж.7 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Використання 

можливостей смартфона у 

додатках. 

Система жестів Android, 

робота з сенсорними подіями, 

розпізнавання стандартних 

жестів 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2-4, 8-9, 

13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Характеристики бездротової 

технології передачі даних 

Bluetooth. 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. Основи 

проектування людино-

комп'ютерної взаємодії. 

Створення інтуїтивного 

інтерфейсу, який дозволить 

користувачеві виконувати 

поставлені перед ним завдання 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 4, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Характеристики бездротової 

технологій передачі даних  

Wi-Fi. 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 4. Основи роботи з 

текстовими даними 

Створення мобільного ПЗ, 

обробка масивів текстових 

даних. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Призначення та характеристики 

системи позиціонування GPS. 

(2 год.) 

8 балів 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.9 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9 Основи розробки 

інтерфейсів мобільних 

додатків 

Основи дизайну інтерфейсів, 

елементів управління та 

навігації 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 7, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Основи функціонального 

тестування мобільних 

інтерфейсів. 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 10 Елементи 

управління вибором та 

рекомендації з проектування 

GUI 

Основи роботи з елементи 

введення/виведення, існуючі 

підходи розробки дизайну GUI 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 3, 7, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Порівняння елементів 

управління для створення 

інтерфейсу користувача ПЗ на 

платформах ОС Android/ 

iPhone OS/BlackBerry 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 
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Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 5. Основи роботи зі 

списками даних 

Створення мобільного ПЗ, 

обробка даних різних типів, 

робота зі списками. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Робота з аудіо даними, 

отримання/обробка/збереження. 

(2 год.) 

8 балів 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.11 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 11. Датчики та 

сенсорний екран. 

Огляд та взаємодія з 

датчиками орієнтації, 

освітлення, акселерометром та 

ін. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Робота з сканером відбитків 

пальців. 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 12. Використання 

бібліотек. 

Обзор, підключення та робота 

зі сторонніми бібліотеками. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 6, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Робота бібліотеки для мережної 

взаємодії Retrofit 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 6. Основи роботи з 

різноманітними масивами 

даних 

Створення мобільного ПЗ, 

обробка різноманітних масивів 

даних, робота з 

багаторядковими полями 

введення/виведення даних. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Робота з текстовим форматом 

обміну даними JSON. 

(2 год.) 

9 балів 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.13 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 13. Робота з базами 

даних. 

Основи роботи з базами даних 

на основі прикладів SQLite. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 2-6, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Основні відмінності SQLite від 

MySQL. Приклади 

використання. (2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Тиж.14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 14. Огляд 

інструментальних засобів 

розробки мобільних 

додатків. 

Огляд наборів засобів 

розробки оптимізованих для 

мобільних додатків та  

тестування на пристроях 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 2-5, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Визначення географічних 

координат користувача. 

(2 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 
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Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 7. Основи маніпу-

лювання вікнами ПЗ 

Створення мобільного ПЗ, 

основи роботи з слайдерами та 

подання графічної інформації 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 12 

Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Мережі зв’язку 3/4/5-го 

покоління. 

(2 год.) 

9 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 50 балів  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. Він складається із 

рейтингу з поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів (по 50 балів за кожен змістовний 

модуль). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Кросплатформені мови програмування» 

Поточний контроль та самостійну роботу 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 РАЗОМ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 

Л1 Л2 ЛР1 Л3 Л4 ЛР2 Л5 Л6 ЛР3 Л7 Л8 ЛР4 Л9 Л10 ЛР5 Л11 Л12 ЛР6 Л13 Л14 ЛР7 

4 4 8 4 4 9 4 4 9 2 2 8 2 2 8 2 2 9 2 2 9 

50 50 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

залік 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
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12. Рекомендовані література й джерела 
 

Базова 

1. Коваленко О.В. Розробка клієнт-серверного програмного забезпечення отримання поточних геопараметричних даних мобільного 

комп’ютера з GPS модулем / Коваленко О.В., Смірнов О.А., Лиходід О.Ю. // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару  

“Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій”. м. Кіровоград. 26-27  жовтня 2011 року. Кіровоград: СНТ 

КНТУ. – 2011. –С.57-58. 

2. Коваленко О.В. Взаємодія мобільної платформи J2ME з комунікаційними лініями глобальної мережі / Коваленко О.В., Коноплицька О.К.  // 

Наукові записки. –Вип.11. Частина І. – Кіровоград: КНТУ, 2011, –С. 226-229. 

3. Филлипс Б. Android. Программирование для профессионалов Пер. с англ. / Филлипс Билл, Стюарт К., Марсикано. –М. Питер, 2017. – 688. 

4. Дейтел П. Android для разработчиков. Пер. с англ. / Дейтел Пол, Дейтел Харви, Уолд Александер. –М. Питер, 2016. – 655. 

5. Дарвин Я. Android. Сборник рецептов. Задачи и решения для разработчиков приложений Пер. с англ. / Дарвин Ян Ф.  

–М. Вильямс, 2017. – 768. 

6. Гриффитс Д Head First. Программирование для Android Пер. с англ. / Гриффитс Дэвид, Гриффитс Дон. –М. Питер, 2018. – 912. 

7. Клифтон Я. Проектирование пользовательского интерфейса в Android Пер. с англ. / Ян Клифтон. –М. ДМК Пресс, 2017. – 452. 

Допоміжна 

8. Лорен Д, Кондер Ш. Android: Application Development In 24 Hours. - Рид Групп,  2011. – 464с. 

9. Голощапов А. Google Android. Программирование для мобильных устройств. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 438 с. 

10. Kerfs  J. Beginning Android Tablet Games Programming. – Apress, 2011. – 198 с. 

11. Frederick G., Lal R. Beginning Smartphone Web Development: Building Javascript, CSS, HTML and Ajax-Based Applications for iPhone, Android, 

Palm Pre, Blackberry, Windows Mobile.  – Apress, 2010. – 350 с. 

Методичне забезпечення 

12. Коваленко О.В. Кросплатформені мови програмування.  / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми 

навчання за спеціальністю «Кібербезпека» – Кропивницький: ЦНТУ – 2017. – 31 с. 

Інформаційні ресурси 

13. Курс «Кросплатформені мови програмування» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=627 

14. Основы создания приложений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/guide?hl=ru 

15. Онлайн-курси UDEMY. – URL: https://www.udemy.com/ –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

16. Онлайн-курси Prometheus. – URL:  https://prometheus.org.ua/ – українська платформа безкоштовних онлайн-курсів 

17. Онлайн-курси Coursera. – URL: https://www.coursera.org –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

18. https://habr.com – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 

19. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 

20. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 

інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 

21. https://www.google.com/ – основна пошукова платформа. 

22. https://www.youtube.com – Відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. На платформі розміщено 

багато курсів ІТ спрямованості. 

23. https://biblprog.org.ua/ua/programming/ – каталог безкоштовних середовищ розроблення ПЗ. 

https://developer.android.com/guide?hl=ru
https://www.udemy.com/
https://prometheus.org.ua/
https://www.coursera.org/
https://habr.com/
https://dou.ua/
https://www.google.com/
https://www.youtube.com/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/

