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 Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 
Паралельні та розподілені обчислення 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 
Освітня програма: 123 «Компʼютерна інженерія» 

Рік навчання ІІІ, семестр V 

Кількість кредитів: 5, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc  
 

Викладач: 

 
Прізвище, ім’я, по батькові Чорна Ольга Анатоліївна 

Профайл викладача http://cis.kdu.edu.ua/en/node/153 

Контактна інформація Ел. адреса: diolgan@gmail.com 
Телефон: +38(096) 96 90 853 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття, самостійна робота з 

використанням навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є «Паралельні та розподілені обчислення» є 

вивчення теоретичних основ та практичних аспектів використання паралельних 

обчислювальних систем для вирішення складних прикладних задач, оволодіння концепціями 

сучасного програмування в рамках парадигм паралельного та розподіленого програмування.. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– ознайомити із архітектурами паралельних обчислювальних систем та собливостями 

алгоритмів паралельної обробки інформації; 

– розглянути принципи побудови паралельних та розподілених програмних додатків для 

різноманітних комп’ютерних систем; 

– розглянути методи оптимізації програм для паралельних обчислювальних систем та 

забезпечити вміннями узгодження потенціального паралелізму алгоритму з наявним 

апаратним забезпеченням; 

– сформувати навички реалізації паралельних обчислень на алгоритмічних мовах для 

практичного розв’язання задач інформаційного та математичного характеру з 

використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування; 

 
 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові: 

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. 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
http://cis.kdu.edu.ua/en/node/153
mailto:diolgan@gmail.com


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. 

P12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмнотехнічних 

засобів, комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом 

використання аналітичних методів і методів моделювання. 

P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та інформаційних 

технологій, визначати обмеження цих технологій. 

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх 

життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, 

технічне обслуговування та утилізацію. 

 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

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

комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії. 

Уміння: 

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності. 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових 

ідей. 
N9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж 

для вирішення технічних задач спеціальност. 

N10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених 

застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для 

спеціальності обладнання. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем та 

їх компонентів. 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти 

стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті 

рішення. 



Структура курсу 
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Змістовий модуль 1. Паралельні та розподілені алгоритми. 

Тема 1. ПРИНЦИПИ 

ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНИХ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ. 
Основні класи сучасних 
паралельних комп’ютерів. Шляхи 
досягнення паралелізму. 
Класифікація обчислювальних 
систем (мультипроцесори, 
мультикомп’ютери). 

N1. Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж. 

N3. Знати новітні технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 
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Тема 2. АНАЛІЗ N1. Знати і розуміти наукові     

ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ положення,   що   лежать   в   основі     

ТА ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ функціонування комп’ютерних     

ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ. засобів, систем та мереж.     

Основні поняття. Властивості N7. Вміти розв’язувати задачі     

паралельних програм. Закони 
Амдала, Густавсона-Барсиса. 
Моделі паралельних обчислень. 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 
N13. Вміти ідентифікувати, 

8 2 - 6. 

 класифікувати та описувати роботу     

 комп’ютерних систем та їх     

 компонентів     

Тема 3. ПАРАДИГМИ N1. Знати і розуміти наукові     

ПАРАЛЕЛЬНИХ ДОДАТКІВ. положення,   що   лежать   в   основі     

Паралелізм по даним, паралелізм функціонування комп’ютерних     

по задачам. Ітеративний 
паралелізм. Рекурсивний 
паралелізм. Парадигма 
"виробники і споживачі". 
Парадигма "клієнти і сервери". 
Модель "взаємодіючі рівні". 

засобів, систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення 

експериментів, збирання даних та 

моделювання в комп’ютерних 

системах. 
N6. Вміти застосовувати знання для 

    

 ідентифікації, формулювання і     

 розв’язування технічних задач     

 спеціальності, використовуючи     

 методи, що є найбільш придатними 8 2 - 6 
 для досягнення поставлених цілей.     

 N7. Вміти розв’язувати задачі     

 аналізу та синтезу засобів,     

 характерних для спеціальності.     

 N9. Вміти застосовувати знання     

 технічних характеристик,     

 конструктивних особливостей,     

 призначення і правил експлуатації     

 програмно-технічних засобів     

 комп’ютерних систем та мереж для     

 вирішення технічних задач     

 спеціальност.     



Змістовий модуль 2. Програмування в паралельних і розподілених системах 

Тема 4. РОЗРОБКА N6. Вміти застосовувати знання для     

ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ. ідентифікації, формулювання і     

Багатопотокові додатки. розв’язування технічних задач     

Розподілені системи. Паралельні 
обчислення, що синхронізуються. 
Схема розробки паралельного 
алгоритму: “декомпозиція - 
зв'язок - синхронізація”. 

спеціальності,   використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати  задачі 

аналізу та  синтезу засобів, 
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 характерних для спеціальності.     

 N8.   Вміти   системно   мислити   та     

 застосовувати творчі здібності до     

 формування нових ідей.     

Тема 5. МОВИ N6. Вміти застосовувати знання для     

ПАРАЛЕЛЬНОГО ідентифікації, формулювання і     

ПРОГРАМУВАННЯ. розв’язування технічних задач     

Мови паралельного спеціальності, використовуючи     

програмування, бібліотеки і 
системи розробки паралельних 
програм. Огляд стандартів 
OpenMP і MPI. 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей. 

N8. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

    

 формування нових ідей.     

 N9. Вміти застосовувати знання     

 технічних характеристик,     

 конструктивних особливостей,     

 призначення і правил експлуатації 18 2 4 12 
 програмно-технічних засобів     

 комп’ютерних систем та мереж для     

 вирішення технічних задач     

 спеціальності.     

 N14.   Вміти   поєднувати   теорію   і     

 практику, а також приймати     

 рішення та виробляти стратегію     

 діяльності для вирішення завдань     

 спеціальності з урахуванням     

 загальнолюдських цінностей,     

 суспільних, державних та     

 виробничих інтересів.     

Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ N2. Мати навички проведення     

ВИКОРИСТАННЯ експериментів, збирання даних та     

СТАНДАРТІВ OpenMP, MPI і моделювання в комп’ютерних     

CUDA. системах.     

Ініціалізація та завершення MPI- N9. Вміти застосовувати знання     

програми. Модель програми 
відповідно до OpenMP. 
Особливості програмної моделі 
CUDA. 

технічних характеристик, 

конструктивних  особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних   засобів 
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 комп’ютерних систем та мереж для     

 вирішення технічних задач     

 спеціальност.     

 N10. Вміти розробляти програмне     

 забезпечення для вбудованих і     



 розподілених   застосувань, 

мобільних і гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати, 

типове для  спеціальності 

обладнання. 

N13. Вміти ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

комп’ютерних систем та їх 

компонентів. 

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення завдань 

спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 
виробничих інтересів. 

    

Тема 7. БІБЛІОТЕЧНІ ФУНКЦІЇ 

ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ. 
Використання функцій бібліотек 
типу Win32, MPI, PVM для 
створення програм для 
комп’ютерних систем. 

N6. Вміти застосовувати знання для 

ідентифікації,  формулювання і 

розв’язування  технічних   задач 

спеціальності,   використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей. 

N9. Вміти застосовувати  знання 

технічних     характеристик, 

конструктивних    особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних   засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення  технічних   задач 

спеціальност. 

N10. Вміти розробляти програмне 

забезпечення для вбудованих і 

розподілених   застосувань, 

мобільних і гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати, 

типове для  спеціальності 

обладнання. 

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення завдань 

спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 
виробничих інтересів. 
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Змістовий модуль 3. Підходи до організації паралельного програмування. 

Тема 8. ЗАДАЧА 

РОЗМІЩЕННЯ. 
Розміщення частин програми по 
процесорних вузлах 
комп’ютерної системи. 

N1. Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж. 
N7.    Вміти    розв’язувати    задачі 
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Врахування топологічних 
особливостей комп’ютерної 
системи. Особливості розподілу 
задач і передачі даних. 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

N9. Вміти застосовувати знання 

технічних характеристик, 

конструктивних  особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних   засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальност. 

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення завдань 

спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 
виробничих інтересів. 

    

Тема 9. ОПТИМІЗАЦІЯ 

ОБМІНУ ДАНИМИ. 
Оптимізація розміщення частин 
програми по вузлах комп’ютерної 
системи. Забезпечення 
мінімального часу обміну даними 
в системі 

N1. Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж. 

N3. Знати новітні технології в галузі 

комп’ютерної інженерії. 

N6. Вміти застосовувати знання для 

ідентифікації,  формулювання і 

розв’язування   технічних   задач 

спеціальності,    використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати  задачі 

аналізу та  синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

N8. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

N9. Вміти застосовувати знання 

технічних характеристик, 

конструктивних  особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних   засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 
спеціальност. 
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Тема 10. ЗАСОБИ ОПИСУ 

ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. 
Властивості синхронних, 
несинхронних та асинхронних 
паралельних процесів. 

N6. Вміти застосовувати знання для 

ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

N9. Вміти застосовувати знання 

технічних характеристик, 
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 конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних  засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальност. 

N10. Вміти розробляти програмне 

забезпечення для вбудованих і 

розподілених   застосувань, 

мобільних і гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати, 

типове для  спеціальності 
обладнання.. 

    

Змістовий модуль 4. Технології взаємодії та синхронізації процесів. 

Тема 11. ЗАСОБИ ВЗАЄМОДІЇ 

ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСІВ. 
Синхронізація потоків. Поняття 
семафорів. Критичні секції, 
монітори, повідомлення. 
Механізм рандеву. 

N1. Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж. 

N6. Вміти застосовувати знання для 

ідентифікації,  формулювання і 

розв’язування   технічних   задач 

спеціальності,    використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати  задачі 

аналізу та  синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

N9. Вміти застосовувати знання 

технічних характеристик, 

конструктивних  особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних   засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальност. 
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Тема 12. ЗАДАЧА ВЗАЄМНОГО 

ВИКЛЮЧЕННЯ. 

Взаємодія та взаємне виключення 

процесів при роботі зі спільними 

ресурсами. 

N7. Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

N9. Вміти застосовувати знання 

технічних характеристик, 

конструктивних  особливостей, 

призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних   засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальност. 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

№ 
з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Лабораторні роботи Щотижня, згідно розкладу Самостійність, відповідність 

варіанту, правильність 
виконання завдань. 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 
самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність 

3 Тестування з теми Наприкінці 
теми 

Правильність, вчасність 
виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 тести Наприкінці 
модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 
виконання завдань 

 
При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-здобувачів.pdf 

1. Відвідування лекційних, лабораторних і практичних занять. 

2. Активна участь на лекційних та практичних заняттях. 

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, домашніх завдань, курсової 

роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування 12 

Лабораторні роботи: виконання, захист 24 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 44 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf


Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.) 
Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати 

індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1447 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом усього 

періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

4. У КрНУ діє Кодекс академічної  етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки 

випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням 

програмно-технічних    засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

5. Перевірка курсової роботи на академічний плагіат здійснюється викладачем 

(перевірка відповідності заданому варіанту та самостійності виконання) під час 

консультування та захисту. 

6. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та 

здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

 https://drive.google.com/drive/folders/1IQIjnF8QPuAMpC8zVHAPrecqh0d22YSN 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту. 

6. Питання до іспиту. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового контролю 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1447 правила нарахування рейтингових балів на усі 

види навчальної діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бекон, Д. Операционные системы / Д. Бекон, Т. Харрис; пер. с англ. – СПб.: Питер; 

Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 800 с. 

2. Вальковский В.А. Распараллеливание алгоритмов и программ. Структурный подход / 

В.А. Вальковский. – М.: Радио и связь, 1989. – 176 с. 

3. Воеводин, В.В. Параллельные вычисления / В.В. Воеводин, В.В. Воеводин. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. – 608 с. 

4.  Гергель В.П. Основы параллельных вычислений для многопроцессорных 

вычислительных систем. Учебное пособие / В.П. Гергель, Р.Г. Стронгин. – Нижний 

Новгород: Изд-во ННГУ, 2003. – 184 с. 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1447
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
https://drive.google.com/drive/folders/1IQIjnF8QPuAMpC8zVHAPrecqh0d22YSN
http://krnu.org/enrol/index.php?id=1447


5. Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / С. Кейслер; пер. с 

англ. – М.: Мир, 1986. – 680 с. 

6. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI / В.Д. Корнеев. – Новосибирск: 

Изд-во СО РАН, 2000. – 213 с. 

7.  Немнюгин С.А. Параллельное программирование для многопроцессорных 

вычислительных систем / С.А. Немнюгин, О.Л. Стесик. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. – 400 с. 

8. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения линейных систем / 

Дж. Ортега; пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 367 с. 

9. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32- приложений 

с учетом специфики 64-разрядной версии Windows / Дж. Рихтер; пер. С англ. – СПб.: 

«Русская Редакция», 2000. – 752 с. 

 
Допоміжна 

1. Стивенс У. Unix: Разработка сетевых приложений / Стивенс У.; пер. с англ. – Спб: 

Питер, 2004. – 1086 с. 

2. Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. Серия «Классика 

computer science». / Э. Таненбаум, Ван Стеен; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 877 с. 

3. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум; пер. С англ. – 

СПб.: Питер, 2007 г. – 1040 с. 

4. Хьюз К. Параллельное и распределенное программирование на C++ / К. Хьюз, Т. 

Хьюз; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 672 с. 

5. Теренс Ч. Системное программирование на С++ для UNIX / Ч. Теренс; пер. С англ. – 

СПб: БХВ-Петербург, 1999. – 592 с. 

6. Шоу A. Логическое проектирование операционных систем. / A. Шоу; пер. С англ. – 

М.: Мир, 1981. – 360 с. 

7.  Эндрюс Г.Р. Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования / Г.Р. Эндрюс; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2003. – 512 с. 


