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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Дисципліна «Методологія дослідження розподілених систем» належить до переліку 

варіативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток бакалавра та 

спрямована на формування в майбутнього фахівця основних понять. Інтеграція фахової 

підготовки в галузі комп’ютерних наук з пошуково-дослідницькою діяльністю. Програма 

базується на сучасних знаннях з математичних та фізичних дисциплін, які є основою для 

комп’ютерних наук; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку 

інформаційних технологій. Освітня програма передбачає: викладання окремих навчальних 

дисциплін фахівцями ІТ підприємств та установ НАН України, можливість проходження 

практики у провідних ІТ компаніях (SoftServe, EPAM, ELEKS, N-iX). 

 



2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Години Кредити Семестр  

VII VIII 

Всього годин за навчальним планом, з них: 255 8,5 105 150 

Аудиторні заняття, у т.ч:  118 4 44 74 

лекції 60  30 30 

лабораторні роботи 28  14 14 

практичні заняття 30   30 

Самостійна робота, у т.ч:  137 3,5 61 76 

   підготовка до аудиторних занять 31  11 20 

   підготовка до контрольних заходів 30  10 20 

   виконання курсової роботи 15   15 

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях: 

різновиди обробки інформації в ПРОС; 

   паралельні системи нетрадиційної     

   архітектури; 

   ефект Амдаля; 
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підготовка до екзамену 30 1 30 - 

Форма підсумкового контролю екзамен залік 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія 

дослідження розподілених систем» є підготовка фахівців, здатних застосувати 

математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та 

супроводі інформаційних систем і технологій; здійснювати розробку, впровадження і 

супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, 

природничих та соціально-економічних системах. 

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології 

розподілених систем та паралельних обчислень» ознайомлення студентів з основними 

парадигмами паралельного програмування; вивчення стандартів паралельного 

програмування (таких як MPI та OpenMP) та їх реалізацій; придбання практичних навиків 

використання пакетів паралельного програмування. 

Пререквізити дисципліни. Успішне опанування курсу «Технології розподілених 

систем та паралельних обчислень» передбачає  знання та навички з курсів «Теорія систем 

та системний аналіз», «Бази даних», 
Постреквізити дисципліни. Вивчення дисципліни забезпечує склад апаратних 

засобів та програмного забезпечення обчислювальних систем з елементами паралельної та 

розподіленої обробки, основні методи, алгоритми і засоби паралельної та розподіленої 

обробки інформації, методи і технології паралельного програмування MPI, чисельні 

методи для паралельних структур 
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