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дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

аспірантами сучасних паралельних 
обчислювальних архітектур, моделей, 

методів і технологій паралельного 
програмування і їх 
застосування для створення 

високоефективних паралельних 
алгоритмів для 

багатопроцесорних обчислювальних 
систем для подальшого їх використання 
при рішенні 

ресурсоємних обчислювальних задач 
математичного аналізу, комп'ютерної 

безпеки і захисту 
інформації. 

Посилання на 

розміщення  навчальної 
дисципліни  на 
навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?i

d=2756#section-6 

Компетентності P2. Здатність використовувати 

сучасні методи і мови 
програмування для розроблення 
алгоритмічного та 

програмного забезпечення. 
P3. Здатність створювати 

системне та прикладне 
програмне забезпечення 
комп’ютерних систем та 

мереж. 
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. 
Програмні результати 

навчання 

N1. Знати і розуміти наукові і 

математичні положення, що 
лежать в основі функціонування 
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комп’ютерних засобів, 
систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення 
експериментів, збирання 
даних та моделювання в комп’ютерних 

системах. 
N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та 

синтезу засобів, 
характерних для спеціальності. 
N10. Вміти розробляти програмне 

забезпечення для 
вбудованих і розподілених застосувань, 

мобільних і 
гібридних систем, розраховувати, 
експлуатувати, типове 

для спеціальності обладнання. 
N17. Вміти проектувати, налагоджувати 
та обслуговувати 

інтегровані інтелектуальні комп’ютерні 
системи для 

підвищення ефективності бізес-процесів. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 

skills) 

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 

Здатність працювати в команді. 
Структура навчальної 
дисципліни 

Модулів – 2 
Змістовних модулів – 2 

Загальна кількість годин – 120 
Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4; 
Самостійної роботи студента – 8. 

Лекцій – 20 год 
Лабораторні – 20 год 
Самостійна робота – 80 год 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

Сума балів = 100: 
60 – поточна робота; 

40 – модульний контроль; 
Розподіл балів: 
а) Відвідування лекцій: 10 балів - 1 бал за 

лекцію); 
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів  

1-й модульний контроль 20 балів, 8 
тиждень, (Рівень1 -20 питань 0.5 бали за 
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питання, Рівень 2 -10 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 3 5 питань 1 бал за 

питання) 
2-й модульний контроль 20 балів, 15 
тиждень; Рівень1 -20 питань 0.5 бали за 

питання, Рівень 2 -10 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 3 5 питань 1 бал за 

питання) 
 
в) Лабораторні роботи: 50 балів, 5 балів за 

лабораторну роботу: 2 бали – підготовка 
звіту виконання лабораторної роботи; 2 

бала – усний захист лабораторної роботи; 
1 бал – робота на занятті та вчасно 
зданий звіт.  

Додаткові бали (участь олімпіадах, 
конференціях, написання статей, активна 
студентська діяльність тощо) 5-10 балів. 

Нормативні документи: 

 http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Місце навчальної 
дисципліни в освітній 

траєкторії здбувача 
вищої освіти 

Здобувач повинен знати: основні сучасні 
комп'ютерні технології паралельного 

програмування (MPI, Posix threads, 
OPENMP, Cuda); принципи і методи 

розпаралелювання 
алгоритмів; принципи побудови і роботи 
багатопроцесорних обчислювальних 

систем 
(CPU,GPU); основні методи оцінки 

ефективності паралельних алгоритмів. 
Поєднання навчання та 
досліджень 

розробки паралельних алгоритмів і оцінки 
їх 
ефективності; програмування на мові 
С/с++ за допомогою технологій MPI, Posix 
threads, 
OPENMP, Cuda для багатопроцесорних 
обчислювальних систем; компіляції і 
запуску 
послідовних і паралельних програм з 
використанням систем черг на 
багатопроцесорних 
обчислювальних системах; вирішення 
ресурсоємних обчислювальних задач на 
багатопроцесорних обчислювальних 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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системах 
Інформаційні ресурси 1. Поляков Г.А., Синтез и анализ 

параллельных процессов в адаптивных 
времяпараметризованных вычислительных 
системах / Г.А. Поляков, С.И. Шматков, Е.Г. 
Толстолужская, Д.А. Толстолужский.- Х.: 
ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. - 672 с. 
2. Гергель, В.П., Стронгин, Р.Г. (2003, 2 
изд.). Основы параллельных вычислений для 
многопроцессорных вычислительных 
систем. - Н.Новгород, ННГУ. 
3. Немнюгин С., Стесик О. (2002). 
Параллельное программирование для 
многопроцессорных 
вычислительных систем - СПб.: БХВ-
Петербург. 
4. Таненбаум Э. (2002) . Архитектура 
компьютера. - СПб.: Питер. 
5. Quinn, M. J. (2004). Parallel Programming in 
C with MPI and OpenMP. - New York, NY: 
McGraw-Hill. 
6. Grama, A., Gupta, A., Kumar V. (2003, 2nd 
edn.). Introduction to Parallel Computing. - 
Harlow, 
England: Addison-Wesley. 
7. Pacheco, P. (1996). Parallel Programming 
with MPI. - Morgan Kaufmann. 
8. Chandra, R., Dagum, L., Kohr, D., Maydan, 
D., McDonald, J., and Melon, R. (2000). Parallel 
Programming in OpenMP. Morgan Kaufmann 
Publishers. 
9. Culler, D., Singh, J.P., Gupta, A. (1998) 
Parallel Computer Architecture: A 
Hardware/Software 
Approach. - Morgan Kaufmann 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Оформлення та захист звіту 
виконується протягом двох неділь:  

Захист звіту на поточному заняті на 2-й 
тиждень може бути оціненим  
максимальною кількістю балів,  

на 3-й тиждень на один бал менше,  
на 4-й і далі тижні на два бали нижче 

максимальної оцінки. 
На здачу кожного з модулів студенту 
надається одна спроба. 

У разі якщо здобувач вчасно не встиг 
здати та захистити звіт, він має право 
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здати та захистити його на 
консультації.  

Прийом звітів та їх поточне оцінювання 
завершується на останньому 
підсумковому заняті. 

У разі якщо здобувач не набрав 
достатньої кількості балів для заліку, 

його відправляють на комісію по ліквідації 
заборгованості, якщо і тоді здобувач не 
набирає необхідних балів передбачається 

повторний курс.   
Правила академічної 

доброчесності 

Академічна доброчесність досягається: 
- За рахунок виконання додаткових 
завдань, що не допускають списування та 
усним захистом що перешкоджають 
обману; 
- https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Пропущені заняття відпрацьовуються 
здобувачами самостійно. Електроні 

варіанти лекцій доступні на платформі 
moodle  та/або в групі Telegram 

відповідного курс, лабораторні 
виконуються у вигляді звіти та 
захищаються на наступному занятті чи 

на консультації, індивідуальні завдання 
надаються для студентів, що 

знаходяться на індивідуальному плані 
навчання, здобувачі мають право 
використовувати власні ноутбуки, якщо 

вони підтримують необхідне ПЗ, а також 
власні телефони для тестування 

розроблених програмних продуктів. 
Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі можуть перезарахувати 
частину лабораторних робіт та бути 

звільненими від відвідування лекційних 
занять, якщо нададуть інформацію що 
вони проходили навчання по дисципліні 

програмування мобільних пристроїв, чи 
професійно працюють за даною 

тематикою. 
ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації 
про дисципліну* 

В кінці заняття проводиться опитування 
які додаткові можливості здобувачі 
хотіли б освоїти з даного предмету. 
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Оновлення* Для формування дисципліни були проведені 
дослідження подібних дисциплін що 
викладаються у вищих вузах України, а 
також дослідженні безкоштовні курси 
подібної тематики наявні в мережі 
Інтернет.  
Здобувачі отримують додаткові завдання, 
де досліджують нові можливості розробки 
мобільних програм, описують їх виконання і 
в подальшому такі задачі можуть 
розглядатися як основні завдання для 
наступних курсів.  

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Проводиться за основними вимогами 
передбаченим навчальною частиною та 

відділом з якості освіти. 
Практики, представники 

бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 

 

Інтернаціоналізація Здобувачі мають можливість брати 

участь в міжнародних конкурсах. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Лекцій__20_год Прак./лабор./сем.__20_ год Самостійна робота _80_ 

год 

 
МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Модель, спеціалізації розподілених розрахунків. 
Програмування з роздільними змінними. Розподілене 

програмування.. 
 

 

ТЕМА 1.  
Введення в розподілені розрахунки 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

ТЕМА 2.  
Модель, спеціалізації розподілених розрахунків 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 

ТЕМА 3.  
П’ять головних парадигм паралельного програмування 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 

ТЕМА 4.  
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Програмування з роздільними змінними 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 

ТЕМА 5.  
Процеси та синхронізація. 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 
 

 
 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання_30_ балів 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань, модуль 1_20_ бала 
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Модуль 2. 
Мета та задачі паралельної обробки даних. Паралельні 

алгоритми розв’язку задач. Наукові розрахунки 
 

 
ТЕМА 6.  

Мета та задачі паралельної обробки даних 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 7.  

Моделі обчислень та методи аналізу ефективності 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 8.  

Принципи розробки паралельних методів 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 9. 

Технологія розробки для багатоядерних та багатопроцесорних 
систем (стандарт передачи повідомлень MPI та OpenMP) 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 

технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

 
ТЕМА 10. 

Паралельні алгоритми розв’язку задач. Матричні операції  
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Розробка програм, тестування результатів, обговорення нових 
технологій, командна та індивідуальна робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання_30_ балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2_20_ балів 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо) 5 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
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ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Лекція 1 Введення в розподілені розрахунки 

 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кільк

ість 
годи

н:2 

Літерату

ра:1,2,5 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-

5……………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 
…………………………………………………………….. 

Опис 

теми 

Основи та історія виникнення комп’ютерних мереж, Інтернет.  

Архітектури мережі. Модель протоколів ISO та її відображення в TCP/IP. 
Лекція 2 Модель, спеціалізації розподілених розрахунків 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н:2 

Літерату
ра: 2,3 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Стилі паралельного програмування. Три класи задач:  
багатопотокові системи, розподілені системи, системи синхронних 

паралельних розрахунків. 
Лекція 3 П’ять головних парадигм паралельного програмування 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н: 2 

Літерату
ра:_4,5,8 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Ітеративний паралелізм (множення матриць). Рекурсивний 
паралелізм(адаптивна квадратура). «Виробники та споживачи» (конвейери)  
– канали ОС Unix. «Клієнт-сервер» - файлові системи. Взаємодіючи 

рівні(розподілене множення матриць), передача повідомлень: «керівник - 
робітник», конвеєр. 

Лекція 4 Програмування з роздільними змінними 

Резуль
тати 

навчан

ня 

Кільк
ість 
годи

н: 2 

Літерату
ра:1,5,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

Мультипроцесорні системи(SMP). Проблеми при створенні 

багатопоточних програм. 
Лекція 5 Процеси та синхронізація 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н: 2 

Літерату
ра: 2,4,8 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Програмна реалізація синхронізованої багато поточності 

Лекція 6 Мета та задачі паралельної обробки даних 

Резуль
тати 

навчан

ня 

Кільк
ість 
годи

н: 2 

Літерату
ра: 8,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

Типові області використання паралельної обробки даних.  

Лекція 7 Моделі обчислень та методи аналізу ефективності 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н: 2 

Літерату
ра: 3,5,6 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 

……………………………………………………………… 
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Опис 
теми 

Прискорення та Ефективність. Закон Амдала та наслідки. Розрахунок 
реального прискорення паралельного підходу перед лінійним 

Лекція 8 Принципи розробки паралельних методів 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кільк

ість 
годи

н: 2 

Літерату

ра: 7,8 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-

5…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc) 
……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Моделювання паралельних програм. Методика розробки паралельних 
алгоритмів Етапи розробки: розділення обчислень, виділення інформаційних 

залежностей, маштабування і розподілення обчислень між процесами. 
Лекція 9 Технологія розробки для багатоядерних та багатопроцесорних 

систем (стандарт передачи повідомлень MPI та OpenMP) 

Резуль
тати 

навчан

ня 

Кільк
ість 
годи

н: 2 

Літерату
ра:1,8,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
5…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

Загальна характеристика стандарту MPI. Режими передачі даних.  

Загальна характеристика стандарту OpenMP. Створення паралельних 
блоків. Розподіл обчислювального навантаження між потоками. Робота з  

даними. Синхронізація. Порівняльна характеристика підходів паралельного 
програмування для систем з розподіленою і роздільною пам’яттю. 

Лекція 10 Паралельні алгоритми розв’язку задач. Матричні операції 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кільк

ість 
годи

н: 2 

Літерату

ра:5,6 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-

5…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 
 

Опис 

теми 

Матрично-векторне множення, множення матриць, розв’язок 

систем лінійних рівнянь. 

 
Лабораторна 1 Ознайомлення зі структурою MPI-програми, процедурами блокувального 

двоточкового обміну MPI 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н: 2  

Літерату
ра: 4,5,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
6…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

ознайомити студентів зі структурою простої MPI-програми та з функціями 
блокувального двоточкового обміну. 

Лабораторна 2 Ознайомлення з процедурами буферезованого і неблокувального 

двоточкового обміну MPI 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н: 2  

Літерату
ра:2,6 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
6…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

написання програми MPI з процедурами буферезованого та неблокувального 
двоточкового обміну. 
Лабораторна 3 Ознайомлення з процедурами колективного обміну MPI 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кільк

ість 
годи

н: 2  

Літерату

ра: 5,7,8 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-

6…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

ознайомити студентів з процедурами та написати програми колективного обміну MPI. 

Лабораторна 4 Похідні типи в MPI 

Резуль
тати 

навчан

Кільк
ість 

годи

Літерату
ра: 8,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
6…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
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ня н: 24 (https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 
……………………………………………………………… 

Опис 

теми 

ознайомити студентів зі створенням і використанням похідних типів у MPI. 

Лабораторна 5 Віртуальні топології в MPI 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кільк
ість 

годи
н: 2  

Літерату
ра: 7,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-
6…………………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

ознайомити студентів з використанням віртуальних топологій у MPI   

Лабораторна  6 Створення паралельних програм за технологією MPI 

Резуль

тати 
навчан

ня 

Кільк

ість 
годи

н: 4  

Літерату

ра 6,8,9 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2756#section-

6…………………………………………………………………… 
Додаткові ресурси: 

(https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc ? 
……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

ознайомити студентів зі створенням паралельних программ, використовуючи ресурси 
технології МРІ. 

  

 

Завідувач кафедри    Круліковський Б.Б., к.т.н.,доцент, зав.кафедри                         

 

 

Керівник освітньої програми  Сидор А.І., к.т.н.,доцент 

 

 

Лектор     Шатна А.В., ст.викладач  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBT1CY3egJc

