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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів з галузі знань 11  –  Математика та статистика,   спеціальності 113 – Прикладна 

математика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення парадигми  паралельного  

програмування, видів  і  рівнів  паралелізму  операцій  в  комп’ютерних системах різної 

архітектури, засобів програмування  систем  паралельних  обчислень  зі  спільною  та  

розподіленою  пам’яттю,  методів  розробки паралельних програм. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» для підготовки бакалаврів базується на системі знань, умінь та 

універсальних компетентностей, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін 

«Алгоритми і структури даних», «Архітектура комп’ютера», «Основи програмування», 

«Теорія програмування», «Мови обчислювань та кластерні системи».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні поняття про паралельні та розподілені обчислення 

2. Паралельне програмування з використанням технологій MPI і OpenMP 

3. Паралельні чисельні методи для рішення типових задач обчислювальної 

математики 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» є закласти розуміння проблематики організації паралельних і 

розподілених обчислень, статичного розпаралелювання, заснованого на розумінні 

інформаційної структури програм, математичних моделей, методів, технологій розподілених 

і паралельних обчислень для багатопроцесорних систем в обсязі, достатньому для успішного 

початку робіт в цій області. 
1.2. Основними завдання навчальної дисципліни «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» є формування у студентів теоретичних знань про методи 

програмування для паралельних комп’ютерів, організацію обчислень у багатопроцесорних 

системах, практичних умінь розробляти математичні моделі паралельних алгоритмів, 

аналізувати, оптимізувати, налаштовувати  програми, використовуючи при цьому мову С++ , 

бібліотеку MPI, технології Open MP. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основні терміни та поняття, математичний апарат, моделі паралельних і розподілених 

обчислень; теоретичні засади організації паралельних і розподілених обчислювальних 

процесів, розпаралелювання алгоритмів, перетворення послідовних програм в паралельні; 

проблематику організації паралельних і розподілених обчислень; 

вміти: 

використовувати концепції паралельної обробки інформації; оцінювати складові 

ефективності алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем; використовувати 

розподілену парадигму проектування програмного забезпечення; знаходити паралелізм і 

розподіляти операції та дані алгоритму між процесорами; установлювати порядок виконання 

операцій та обміну даними; використовувати інструментальні засоби для організації 

паралельних і розподілених обчислювальних процесів.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредів ECTS.  
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Основні поняття про паралельні та розподілені обчислення 

Тема 1 Паралельні та розподілені обчислення, основні поняття. Сфери 

застосування і задачі розподіленої та паралельної обробки. Конвеєризація і паралелізм. 

Засоби для проведення паралельних обчислень. Рівні розпаралелювання. Паралельні 

операції. Основні принципи паралелізму (розпаралелювання). Класифікація структур 

паралельної обробки. 

Тема 2 Архітектура паралельних обчислювальних систем. Класифікація 

комп’ютерних систем. Векторно-конвеєрні комп’ютери. Обчислювальні системи з 

розподіленою пам'яттю. Паралельні комп’ютери із спільною пам’яттю. Кластери. 

Тема 3 Методи оцінки продуктивності паралельних алгоритмів і систем. Критерії 

оцінювання продуктивності паралельних систем. Фактори впливу на оцінювання 

продуктивності паралельних систем. Методи оцінювання продуктивності паралельних 

систем. Характеристики продуктивності паралельних алгоритмів. Порівняння MIMD i SIMD 

структур за продуктивністю. 

Тема 4 Організація мереж Петрі. Поняття про мережі Петрі. Прості та розширені 

мережі Петрі. Синхронізація процесів в мережі Петрі. Приклади реалізації мереж Петрі. 

Змістовий модуль 2 Паралельне програмування з використанням технологій 

MPI і OpenMP 

Тема 5 Концепція паралельных обчислювань. Технології паралельного 

програмування. Паралелізм даних. Паралелізм задач. Етапи розробки паралельного 

алгоритму. Стратегії розміщення задач на процесорах.  

Тема 6 Структури зв’язку між процесорами. Класи структур зв’язку між 

процесорами. Шинні мережі. Сітки з комутаторами. Структури, що забезпечують зв’язок 

типу «пункт-пункт». Методи комутацій в комутаційних мережах паралельних систем. 

Тема 7 Паралельне програмування з використанням технології MPI. 
Призначення MPI. Модель MPI-додатка. Загальна організація MPI. Базові функції MPI. 

Комунікатори. Функції ініціалізації та завершення роботи. Етапи передачі повідомлень між 

паралельними процесами MPI. Функції передачі повідомлень між процесами типу «один-

одному». Типи даних MPI. Колективні комунікації. Розподілені операції в MPI. Створення 

нових типів даних MPI. Створення розподілених операцій. Топології процесів. Створення 

декартової топології процесів в MPI-додатках. Приклад використання декартової топології 

процесів. 

Тема 8 Паралельне програмування з використанням технології OpenMP. 
Особливості технології OpenMP. Виділення паралельно-виконуваних фрагментів 

програмного коду. Розподіл обчислювального навантаження між потоками 

(розпаралелювання по циклах). Управління даними для паралельно-виконуємих потоків. 

Організація взаємовиключення при використанні загальних змінних. Розподіл 

обчислювального навантаження між потоками. 

Змістовий модуль 3 Паралельні чисельні методи для рішення типових задач 

обчислювальної математики 

Тема 9 Паралельні методи множення матриці на вектор. Способи розділення 

матриць на смуги, прямокутні фрагменти. Визначення підзадач, їх інформаційна взаємодія в 

ході виконання обчислень. Масштабування і розподіл підзадач по процесорах. Аналіз 

ефективності паралельного алгоритму. Реалізація паралельних програм засобами технологій 

OpenMP та MPI. 
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Тема 10 Паралельні методи матричного множення. Множення матриць при 

стрічкової схеми розділення даних. Алгоритм Фокса множення матриць при блочному 

розділі даних. Алгоритм Кеннона множення матриць при блочному розділі даних. 

Реалізація паралельних програм засобами технологій OpenMP та MPI. 

Тема 11 Рішення систем лінійних рівнянь. Алгоритм Гауса. Ітераційні методи 

рішення систем лінійних рівнянь. Реалізація паралельних програм засобами технологій 

OpenMP та MPI.  

Тема 12 Паралельні методи сортування. «Бульбашкове» сортування. Паралельні 

методи сортування. Реалізація паралельних програм засобами технологій OpenMP та MPI.  

 

3.  Рекомендована література 

Базова 

1. Ляшенко В. П. Вища математика: навчальний посібник / В. П. Ляшенко, Т. А. 

Набок. – Кременчук, 2008. – 223 с. 

2. О. С. Грицюк Математика для інженерів. Інтегрований курс: навчальний 

посібник / О. С. Грицюк, В. П. Ляшенко, Т. Б. Поясок, В. П. Черненко. – Кременчук, 2016. – 

231 с. 

3. Аксак Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення: пірдуч. / Н. Г. Аксак, О. Г. 

Руденко, А. М. Гуржій. – Х. : Компанія СМІТ, 2009. – 480 с. 

4. Антонов А. С. Введение в параллельные вычисления : учебное пособие / А. С. 

Антонов. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 69 с. 

5. Антонов А. С. Параллельное программирование с использованием технологи 

OpenMP : учебное пособие / А. С. Антонов. – М. : Изд-во МГУ, 2009. – 77 с. 

6. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования / К. Ю. Богачёв. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 342 с. 

7. Гергель В. П. Лекции по параллельным вычислениям : учебное пособие / В. П. 

Гергель, В. А. Фурсов. – Самара . : изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. – 164 с. 

8. Воеводин В. В. Параллельные вичисления / В. В. Воєводин,  Вл. В. Воеводин – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 600 с. 

9. Жуков І. Паралельні та розподілені обчислення / І. Жуков, О. Корочкін. – К. 

:Корнійчук, 2005. – 226 с.  

10. Кузьменко Б. В. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень. 

Навчальний посібник. Частина 1 / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська. – Київ : Видавничий 

центр КНУКІМ, 2011. – 161 с. 

11. Немнюгин С. А. Средства программирования для многопроцессорных 

вычислительных систем : учебное пособие / С. А. Немнюгин. – Санкт-Петербург : изд-во 

Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. – 88 с. 

12. Эндрюс Г. Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

програмирования.: Пер. с англ. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2003. – 512 с. 

13. Ясько М. М. Навчальний посібник до вивчення курсів «Паралельна обробка даних» 

та «Мови обчислень та кластерні системи» /М. М. Ясько. – Донецьк : ВВ ДНУ, 2010. – 76 с.   

 

Додаткова 

14. Бройнль Т. Паралельне програмування. Початковий курс : навч. посіб.  – К. : 

Вища шк., 1997. – 358 с. 

15. Богачев К. Ю. Основы параллельного программирования. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. – 342 с. 

16. Дерев’янченко О. В. ПАРКС-JAVA система для паралельних обчислень на 

комп’ютерних мережах: навчальний посібник для студ. факультету кібернетики / О. В. 

Дерев’янченко. – Київ, 2011. – 60 с. 
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17. Дорошенко А. Ю. Алгеброалгоритмічні основи програмування / 

А. Ю. Дорошенко, Г. С. Фінін, Г. О. Цейтлін. – К. : Наукова думка. – 2004. – 457 с. 

18. Жуков І. А. Паралельні та розподілені обчислення / І. А. Жуков, О. В. Корочків.  – 

К. : Корнійчук, 2005. – 224 с. 

19. Кавун С. В. Архітектура комп’ютерів. Особливості використання комп’ютерів в 

ІС : навчальний посібник / С. В. Кавун, І. В. Сорбат. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 256 с. 

20. Мельник А. О. Архітектура комп'ютера / А. О. Мельник. – Луцьк,  2008. – 470 с. 

21. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование  на  платформе Microsoft .NET 

Framework 4.0 на языке C#. 3-е изд. // СПб. : Питер, 2012. – 928 с. 

22. Quinn M.J. Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. McGrawHill, 2004. – 

544 p.  

 
 

Інформаційні ресурси 
 

23. http://uk.wikipedia.org/wiki/Кластер_(Інформатика) 

24. www.ci.ru/inform10_99/p_08_9.htm  

25. www.cluster.linux-ekb.info/build.php  

26. www.frmb.org/occtutor.html  

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни «Паралельне програмування та 

розподілені обчислення» є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 
 Підсумковий контроль : 7-й семестр – екзамен, 8-й семестр – диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Поточними засобами діагностики у семестрі є виконання лабораторних завдань, 

тестування. Мета контрольних робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, 

підрахування балів за кредитно-модульною системою. 

Підсумковим контролем є 7-й семестр – екзамен, 8-й семестр – диф. залік. з 

навальної дисципліни.  

 

 

 

http://www.ci.ru/inform10_99/p_08_9.htm

