
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ТА 

ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ" 
 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології. 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового  компонента циклу загальної  

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,5 кредитів / 75 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теорія і практика застосування технологій розподілених систем та 

паралельних обчислень в інформаційно-розрахункових системах 

штабів військ 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення принципів паралельного програмування в 

багатопроцесорних обчислювальних системах, а також 

використання “хмарних” технологій під час вирішення практичних 

задач в інформаційно-розрахункових системах (ІРС) військового 

призначення 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виконувати паралельні та розподілені обчислення, розуміти 

фундаментальні концепції і поняття, структури сучасних 

паралельних і обчислювальних систем; створювати, тестувати та 

експлуатувати паралельне та розподілене  програмне застосування з 

використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного 

програмування 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність виконувати паралельні та розподілені обчислення, 

розуміти фундаментальні концепції і поняття, структури сучасних 

паралельних і обчислювальних систем; знання принципів побудови 

паралельних та розподілених програмних застосувань, чисельних 

методів та алгоритмів для паралельних структур, мов паралельного 

програмування; вміння створювати, тестувати та експлуатувати 

паралельне та розподілене  програмне застосування з 

використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного 

програмування 

Навчальна логістика 
 

Зміст навчальної дисципліни: технології та засоби реалізації 

паралельних та розподілених обчислень, паралельне потокове 

програмування (Parallel Stream API), організація багатопоточності 



(бібліотека java.util.concurrent, ForkJoin Framework), загальний 

огляд сучасних платформ “хмарних” обчислень 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний), 

дослідницький, метод проблемного викладення    

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Алгоритмізація та програмування. Об'єктно-орієнтоване 

програмування. Дискретна математика. Операційні системи 
 

Постреквізити Експлуатація та бойове застосування програмного та 

інформаційного забезпечення військових інформаційних систем.  

Методологічні основи  побудови програмного забезпечення 

військових інформаційних систем. Технології побудови 

програмного та інформаційного забезпечення військових 

інформаційних систем 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Шкіцькій В.В., Субач І.Ю., Сілко О.В. Основи розробки 

багатопоточних розподілених застосувань мовою Java: Навч. 

посібник. – К: BITI, 2016 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Гетц Брайан. Java Concurrency на практиці / Гетц Брайан, 

Пайєрс Тім, Блох Джошуа, Боубер Джозеф, Холмс Девід, 

Лі Даг. – Спб.: Питер, 2020. – 464 с.: з іл. ISBN 978-5-4461-

1314-9    

2. Kunal Chaudhari. Hands-On Cloud-Native Applications with Java 

and Quarkus. UK, Birmingham, Packt Publishing Ltd, 2019 – ISBN 

978-83882-147-0 

3. Horstmann, Cay S. Core Java-Volume II. Tenth edition.– New 

York: Prentice Hall, 2016/ ISBN-13: 978-0-13-417730-4 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Комп'ютерна аудиторія, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен  

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

 

Факультет Інформаційних технологій 

 



Викладач(і) РЕДЗЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Тел.: (093) 207-27-04 

E-mail: yevheniiredziuk@gmail.com 

Робоче місце: 225* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/course/view.php?id=17 
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