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Сучасні технології високопродуктивних обчислень 

 
Анотація: Дисципліна «Сучасні технології високопродуктивних обчислень»  належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. У пропонованій дисципліні вивчатимуться особливості 
організації алгоритмів, математичних методів  та програм при використанні сучасних 
високопродуктивних архітектур гібридних обчислювальних систем, що дозволить аспірантам 
здійснювати формалізацію поставлених задач, пошук та попередню обробку даних, вибирати 
необхідні моделі та методи дослідження, здійснювати моделювання, одержувати прогнозні значення 
та будувати на їх основі можливі сценарії розв’язання.  
Особливістю викладання буде розвиток класичних та використання сучасних методик аналізу даних, 
їх порівняння, визначення переваг та особливостей застосування. Вивчення цієї дисципліни є 
необхідною умовою підготовки висококваліфікованого науковця, здатного до самостійного пошуку 
інформації, її обробки та обґрунтованого і раціонального використання.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Кудін Володимир Іванович, д.т.н., професор кафедри інтелектуальних та інформаційних 
систем  факультету інформаційних технологій. 
Мета навчальної дисципліни: вивчення сучасних технологій проведення обчислень та набуття 
навичок їх практичного застосування при розв’язанні складних задач моделювання процесів різної 
природи, що потребують використання Супер ЕОМ, зокрема,  ексафлопного класу.  
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: точні дисципліни за курсом середньої школи, інформатику, вищу 
математику, чисельні методи,  базові мови програмування. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій діяльності знання 
інструментальних засобів програмування,  технології проведення наукових досліджень (Matlab, Maple, 
MathCad) 
Змістові модулі:  

 історія та методологія  інформатики та  обчислювальної  техніки, 

 організація та  керування високопродуктивними обчислювальними комплексами,  

 архітектура гібридних обчислювальних систем (розробка та оптимізація  архітектури, 
архітектурні засоби мінімізації  тривалості обмінів, адаптація процесів та структури зв’язку, мінімізація 
тривалості виконання глобального алгоритму обміну, програмне та інструментальне забезпечення, 
препроцесінг та постобробка, принципи методу розрахунку продуктивності та ефективності),  

 високопродуктивні напрямки розвитку методів та алгоритмів з урахуванням  архітектурних  
особливостей гібридних систем (базові методи, паралелелізм, великі розмірності) в системі 
високопродуктивних обчислювальних комплексів.  
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.02 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 


