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1. Мета дисципліни спрямована на оволодіння студентами навиків проектування 
високопродуктивних обчислювальних машин нових поколінь та сучасних високоефективних 
розподілених комп’ютерних систем з паралельною обробкою великих обсягів оперативної 
інформації. На базі набутих знань майбутні фахівці зможуть організовувати автоматизоване 
проектування програмного забезпечення розподілених багатомашинних обчислювальних 
систем з використанням ефективних методів паралельної та розподільної обробки даних. 
Набуття аспірантами знань з теорії моделей та методів паралельної та розподіленої обробки 
даних, що  вже  стали  класичними,  та ознайомлення  з новими  результатами  у  розвитку  
паралельних  та розподілених  обчислювальних систем. Набуття  компетенції,  знань  та умінь 
на рівні використання новітніх досягнень у паралельному та розподіленому програмуванні 
мультипроцесорних систем, необхідних для сучасних комп’ютерних і програмних технологій. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: базові принципи паралельних та розподілених обчислень, основні класи 
паралельних обчислювальних систем, рівні паралелізації обчислень, особливості їх 
архітектури та програмування, методи оцінки продуктивності; застосування розподілених 
систем у різних областях; проблему відображення програм та алгоритмів  на архітектурі 
паралельних обчислень; основні паралельні методи розв’язання задач; основи технологій 
паралельних та розподілених обчислень;.  
2. Вміти: Виконувати обчислення показників програм та аналізувати їх; визначати тип та 
характеристики наявного обладнання та обирати найбільш ефективну реалізацію залежно від 
вибраних характеристик; розробляти паралельні алгоритми; розробляти паралельні програми 
за допомогою засобів операційних систем та сучасних технологій; оцінювати складність та 
ефективність програм за допомогою сучасних засобів профілювання. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Моделі й методи паралельної та розподільної обробки даних» належить до 
переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний 
розвиток аспіранта, спрямована на формування досконалого володіння теоретичними 
знаннями для вирішення практичних  завдань  та підготовку майбутніх  фахівців  для  
ефективного  використання  сучасних обчислювальних систем у процесі виконання своїх 
професійних обов’язків. Задача курсу навчитися розробляти та удосконалювати паралельне 
програмне забезпечення для розв'язування прикладних задач  з  використанням  сучасних  
технологій:  .NET,  MPI,  OpenMP  та  GRID. Особлива  увага приділяється обґрунтуванню 
продуктивності та ефективність використання технологій паралельної та розподіленої обробки 
даних. 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень у програмуванні, відповідно науково-освітньої кваліфікації «Доктор 
філософії». Зокрема, розвивати: здатність застосовувати теоретичні та практичні основи 
методології паралельної та розподільної обробки даних, реалізовувати алгоритми паралельної 
та розподільної обробки даних, проводити експерименти за допомогою методів паралельної та 
розподільної обробки даних. 
 
 
 
 
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання (РН) 



 

 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

РН 1.1 Знати основні напрямки розвитку 
високопродуктивних комп'ютерів 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, активна 
робота на лекції, 

усні відпові 

20% 
РН 1.2 Знати основні класифікації багатопроцесорних 

обчислювальних систем 

РН 1.3 Знати основні підходи до розробки паралельних 
програм 

20% 
РН 1.4 

Знати основні технології та моделі паралельного 
програмування; методи паралельних обчислень для 
задач обчислювальної математики 

РН 2.1 
Вміти проводити розпаралелювання 
обчислювальних алгоритмів; будувати модель 
виконання паралельних програм Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, захист 
проекту, 

виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу 

20% 

РН 2.2 

Вміти оцінювати ефективності паралельних 
обчислень; аналізувати складність обчислень і 
можливість розпаралелювання розроблюваних 
алгоритмів 20% 

РН 2.3 

Вміти застосовувати загальні схеми розробки 
паралельних програм для реалізацій власних 
алгоритмів; оцінювати основні параметри 
одержуваних паралельних програм, таких як 
прискорення, ефективність і масштабованість 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Захист проекту 

5% 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 
спілкуватися з колегами з питань проектування та 
розробки програм, складати письмові звіти 

5% 

РН4.1 Демонстрація авторитетності, високий ступінь 
самостійності, академічна та професійна 
доброчесність, послідовна відданість розвитку 
нових ідей або процесів у передових контекстах 
професійної та наукової діяльності. 

 
5% 

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 
нести відповідальність за їх якість 5% 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н 
1
.
1 
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Н 
1
.
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Р
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.
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Р
Н 
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.
4 

Р
Н 
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.
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2
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Н 
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.
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Н 
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.
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Н 
4
.
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Р
Н 
4
.
2 

ПРН-1. Знати та аналізувати наукові праці провідних 
зарубіжних вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці з комп’ютерних наук, 
формулювати мету власного наукового дослідження 
як складову загально цивілізаційного процесу. 

+ + + +       

ПРН-4. Визначати методологічні принципи та 
методи наукового дослідження в комп’ютерних 
науках в залежності від об’єкту і предмету, 
використовуючи міждисциплінарні підходи. 

+ + + + + + + +   



 

 

ПРН-14. Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати на 
практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 
технології розв’язання професійних, науково-
технічних задач, в тому числі нестандартних. 

        + + 

ПРН-16. Працювати зі студентською аудиторію в 
галузі комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, вміти організовувати їх навчальний 
процес. 

       + + + 

ПРН-17. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в 
навчальний процес інновації.         + + 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4– 5 балів/3 бали;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 
3. Контрольна робота: PH1.1 - PH1.4 – 15 балів/9 балів;  
3. Контрольна робота: PH2.1 - PH2.3 – 15 балів/9 балів;  
6. Захист проекту: PH2.1 - PH2.3, PH3.1, PH4.1, PH4.2,  – 20 балів/12 балів; 
- підсумкове оцінювання: екзамен. 
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  
- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  
- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 
- умови допуску до підсумкового оцінювання: 
Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів, критично розрахунковий мінімум – 
20 балів. 
При цьому обов’язковим є виконання всіх передбачуваних робочою програмою видів робіт не 
менше ніж на 60%, а також отримання позитивної оцінки з контрольної роботи. 
Для здобувачів, які не набрали рекомендований мінімум (60% від максимально можливої 
кількості балів) обов’язковим є написання комплексної семестрової контрольної роботи, яка 
включає увесь пройдений матеріал за семестр і максимальна оцінка за яку не може 
перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100-бальною шкалою). 
 
7.2. Організація оцінювання: 
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 
контрольних робіт за графіком робочої програми.  
Обов’язковим для отримання допуску до екзамену є виконання контрольної роботи та захист 
проекту до вказаної викладачем дати, перед початком екзаменаційної сесії, згідно навчального 
плану. Переписування чи перескладання тем не практикується. Дозволяється здача окремих 
завдань модульних тем у проміжках між написанням модульних контрольних робіт 
(наприклад, перша тема здається до здачі наступної модульної контрольної роботи у будь-який 
зручний для викладача та студента час). 
Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Контрольна робота: на останньому лекційному занятті.. 
3. Захист проекту: до 15 тижня навчального періоду.  
 
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, 
передбачені пунктами 2, 3, 4 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня. 



 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за роботу протягом семестру 
становить 60 балів за 100-бальною шкалою. 
 
У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 
здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”. 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 

При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення розгляду тем 
проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування. 



 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Практичн
і 

Самостійна 
робота 

1 Тема 1.  Введення в паралельну обробку даних. 
Різниця багатозадачних, паралельних і розподілених 
обчислень. Показники ефективності паралельного 
програми: прискорення і ефективність. Закони 
Амдаля і Густавсона-Барсіса. 
Самостійна робота: 
Визначити ефективність застосування 
багатозадачних, паралельних і розподілених 
обчислень для задач по темі дисертаційної роботи. 

2  12 

2 Тема 2. Види паралельних обчислювальних систем. 
Класифікація обчислювальних систем. Потоки 
даних і потоки команд. Багатопроцесорні 
обчислювальні системи (БОС). Системи на основі 
багатоядерних процесорів. Мережі ЕОМ, 
розподілені обчислення, метакомп'ютинг. Оцінка 
продуктивності обчислювальних систем. 
Самостійна робота: 
На прикладі задач по темі дисертаційної роботи 
провести оцінку багатозадачних, паралельних і 
розподілених обчислень. 

2  12 

3 Тема 3. Архітектурні принципи паралелізму. 
Конвеєрні і векторні обчислення. Ієрархія пам'яті. 
Багатопроцесорні обчислювальні системи із 
загальною і розподіленою пам'яттю. Багатоядерні 
архітектури, графічні обчислювачі. Проблеми 
синхронізації даних. Схеми комутації, їх типові 
топології 
Самостійна робота: 
Визначити архітектурні принципи паралелізму по 
темі дисертаційної роботи. 

2 2 12 

Контрольна робота 1 1   
4 Тема 4. Моделі паралельного програмування. 

Парадигми паралельного програмування: паралелізм 
даних і паралелізм завдань. Особливості взаємодії в 
багатопоточних програмах. Взаємодія паралельних 
процесів за допомогою механізму передачі 
повідомлень. Проблеми взаємодії процесів, поняття 
«клінчу». 
Самостійна робота: 
Визначити особливості взаємодії в багатопоточних 
програмах по темі дисертаційної роботи.. 

2  12 

5 Тема 5. Розробка паралельних алгоритмів і оцінка їх 
ефективності. Вимоги до паралельним алгоритмам. 
Типові прийоми розпаралелювання алгоритмів, ідея 
геометричного паралелізму. Показники ефективності 
паралельного алгоритму: прискорення і 

2 2 12 



 

 

ефективність. Основні характеристики 
обчислювальної системи, що впливають на величину 
прискорення і ефективност 
Самостійна робота: 
Реалізувати типові прийоми розпаралелювання 
алгоритмів для задач дисертаційної роботи. 

6 Тема 6. Оценка комунікаційної трудомісткості 
паралельних алгоритмів. Методи передачі даних. 
Алгоритми маршрутизації. Аналіз трудомісткості 
основних операцій передачі даних. Одиночна і 
множинна розсилка повідомлень. Операція 
циклічного зсуву. Вплив топології комунікаційного 
середовища. Відображення кільцевої топології і 
топології решітки на гіперкуб.  
Самостійна робота: 
Вивчити вплив топології комунікаційного 
середовища паралельних алгоритмів для задач 
дисертаційної роботи. 
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7 Тема 7. Методи аналізу паралельних алгоритмів. 
Подання паралельного алгоритму у вигляді графа. 
Розклад паралельного алгоритму. Показник часової 
складності алгоритму. Оцінка часу виконання 
алгоритму для паракомпьютера (граничне 
розпаралелювання) і для систем з кінцевим числом 
процесорів. Способи отримання оптимального 
розкладу.  
Самостійна робота: 
Реалізувати паралельний алгоритм у вигляді графа 
для задач дисертаційної роботи. 
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8 Тема 8. Засоби розробки паралельного програмного 
забезпечення. Автоматичне розпаралелювання 
програм за допомогою сучасних компіляторів. 
Створення паралельних програм для багатоядерних 
систем за допомогою OpenMP, основні директиви 
OpenMP. Знайомство з інтерфейсом MPI: структура 
MPI, що блокують і неблокірующіх функції передачі 
даних. Основи програмування на MPI: функції 
ініціалізації бібліотеки, функції комунікації типу 
точка-точка, функції колективної взаємодії Засоби 
розробки розподілених додатків.  
Самостійна робота: 
Побудувати та реалізувати паралельний алгоритм 
основі програмування на MPI для задач 
дисертаційної роботи. 
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Контрольна робота 2 1   
ВСЬОГО 18 4 96 

 
Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 
Лекцій – 18 годин,  
Практичні – 4 години. 
Консультації - 2 години. 



 

 

Самостійна робота – 96 годин. 
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