
Назва дисципліни  Паралельні обчислення 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 Радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 

 Фізико-енергетичний 

 Фізико-технічний 

 Фізичний 

 Математики та інформатики 

5 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Фізико-енергетичний факультет,  

кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах,  

Нємченко К.Е. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Знання з математики, фізики, програмування  

Опис 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні 

методи використання паралельних обчислень для задач 

фізики та енергетики. 

Метою курсу «Паралельні обчислення» є вивчення та 

самостійне користування алгоритмами обробки даних з 

використанням самостійно розроблених алгоритмів та 

бібліотек для задач фізики та математики. 

Основним завданням курсу «Паралельні 

обчислення» є застосування математичних алгоритмів для 

обробки багатовимірних масивів даних, зокрема, 

зображень, для низки задач, що є типовими для фізики  та 

енергетики.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  
методи обробки даних за допомогою алгоритмів 

паралельних обчислень та самостійне створення 

програмних продуктів , що реалізують паралельні 

обчислення для певних задач в галузі фізики та енергетики.  

вміти: застосовувати отримані знання на практиці при 

обробці даних за допомогою методів паралельних 

обчислень, узагальнювати вивчені алгоритмі на складні 

системи. 

Для вивчення курсу необхідні знання з 

програмування, теорії алгоритмів, математичного аналізу, 

диференціальних рівнянь, математичної фізики, та курсів 

лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 

Основними формами викладання навчального 

матеріалу з дисципліни «Паралельні обчислення» є лекції, 

практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Методика викладання ґрунтується на проведенні 

лекційних (2 год/тиждень), практичних (2 год/тиждень) та 

лабораторних (2 год/тиждень) у 11-му семестрі, із 

загальним аудиторним обсягом 108 годин, що разом з 132 

годинами самостійної роботи складає 240 годин загального 

обсягу. Лекційні заняття проводяться методом семінару. 

Лабораторні та практичні заняття – шляхом розробки 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physenergy
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/phystech
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physics


окремими студентами завдань програм на мовах С++, С#, 

Java в будь-якому середовищі розробки за вибором 

студента.   

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Вступ до технології паралельних обчислень 

Тема 1. Багатоядерні системи 

Тема 2. Основні правила програмування 

Тема 3. Поняття процесів та потоків 

Тема 5. Паралельне введення та виведення даних 

Тема 6. Паралельна обробка даних 

Тема 7. Особливості роботи з зображеннями  

 

Розділ 2. Загальна практика  

Тема 8. Найпростіші задачі математики 

Тема 9. Реалізація паралельних обчислень в певних мовах 

програмування 

Тема 10. Задача керування з використання методики 

паралельних обчислень   

Тема 11.Використання багатоядерних систем для 

моделювання фізичних задач  

 

Методи контролю результатів навчання 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих модулів 

враховуються робота студента на практичних заняттях, 

відвідування їм лекційних занять і проведення самостійної 

роботи. Формою підсумкового контролю успішності 

навчання є складання екзамену. 

 

Мова викладання. Українська (англійська або російська.) 

 


