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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, 
спеціальність, 
ступінь вищої 

освіти

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 5
Галузь знань 

12”Інформаційні 
технології”

(ш иф р і назва)

обов’язкова

Загальна кількість 
годин - 150 годин Спеціальність 

122 ” Комп'ютерні 
науки”

(ш иф р т а  назва)

Курс Семестр

Змістових модулів -  2 1 1

Тижневе 
навантаження: 
аудиторних 

занять -  5.1 
самостійна робота 
студента -  8.5

Ступінь вищої освіти 
«Магістр»

Вид занять Кількість
годин

Лекції 22 год.
Лабораторні

заняття 22 год.

Практичні
заняття 12 год.

Семінарські
заняття

Самостійна
робота 94 год.

Форма контролю: 
екзамен



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни«Розподілені комп’ютерні системи і мережі»є
-  закласти фундамент, навчити студентів основам проектування комп’ютерних 

мереж та особливостям їх експлуатації, з урахуванням сучасного стану та 
прогнозу розвитку інформаційних систем..

Завдання дисципліни є
-  вивчення концепції та принципів організації комп’ютерних мереж;
-  визначення місця комп’ютерних мережв інформаційних системах(ІС);
-  визначення рівня застосування та проектування комп’ютерних мереж;
-  визначення вимог до комп’ютерних мереж і методів їхньогозабезпечення;
-  вивчення загальних принципів побудови системи управління комп’ютерними 

мережами та структури і принципів ії функціонування;
-  вивчення основних видів та топологій комп’ютерних мереж;
-  визначення відмінностей між різними видами комп’ютерних мереж;
-  вивчення етапів проектуваннякомп’ютерних мереж;
-  вивчення методів розробки фізичної схеми комп’ютерних мереж у середовищі 

сучасних СА8Е-інструментів;
-  вивчення принципів взаємодії прикладних програм, які виконані на мові 

високого рівня з комп’ютерними мережами.
Результати навчання (з урахуванням воЙзкіШ)
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 
методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.

Загальні компетентності:
-  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
-  здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
-  здатність спілкуватися іноземною мовою;
-  здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
-  здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
-  здатність працювати в команді;
-  здатність генерувати нові ідеї (креативність);
-  здатність приймати обґрунтовані рішення;
-  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності.
Здатність проектувати та розробляти програмнезабезпечення із застосуванням 

різних парадигмпрограмування: узагальненого, об’єктно-
орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями,методами й 
алгоритмами обчислень, структурами даних імеханізмами управління.



Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на 
основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні 
системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в 
організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, 
визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з 
урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах 
різного призначення та рівня ієрархії

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури 
клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену 
обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення 
обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах

Здатність до системного мислення, застосуванняметодології системного аналізу 
для дослідженняскладних проблем різної природи, методів формалізаціїта розв’язування 
системних задач, що мають суперечливіцілі, невизначеності та ризики.

Softskills:
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою позицію, 
спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у 
команді;

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 
проводити презентації;

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння 

аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;
- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; уміння 

ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;
- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, 

повага до колег.здатність їх застосовувати у професійній діяльності.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Основи розподілених систем.
Тема 1. Розподілені системи.
[ 1, с. 11 ...59; 2, С.9...26]
Комп'ютерні мережі, як частковий випадок розподілених систем. Модель клієнт- 

сервер. Переваги розподілених систем. Недоліки розподілених систем. Класифікація 
розподілених систем. Характеристики розподілених систем. Висновки.

Тема 2. Ідентифікація та автентифікація.
[ 1, С.61...59; 2 с. 28...46]
Концепції апаратних рішень. Системи із спільною пам'яттю. Системи з роздільною 

пам'яттю. Представники систем з роздільною пам'яттю. Топології багатопроцесорних 
систем. Концепції програмних рішень. Розподіл прикладних програм по рівнях. Варіанти 
архітектури клієнт-сервер. Програмні компоненти розподілених систем.

Тема 3. Зв'язок.
[ 1, С.88...94; 2, с. 60...72]
Низькорівневі протоколи. Транспортні протоколи. Протоколи верхнього рівня. 

Віддалений виклик процедур. Розподілені об'єкти. Прив'язка клієнта до об'єкта. Статичне 
й динамічне віддалене звертання до методів. Передача параметрів. Підтримка 
безперервних середовищ.

Змістовий модуль 2. Алгоритми розподілених систем.
Тема 4. Процеси.
[ 1,с.102...105;2, с. 74...86]
Поняття процесу. Визначення та структура. Потоки виконання. Визначення та 

структура. Стан процесів та потоків виконання. Потоки виконання в нерозподілених 
системах. Потоки даних й якість обслуговування. Синхронізація потоків даних. Потоки 
виконання в розподілених системах. Багатопотокові клієнти. Багатопотокові сервери.

Тема 5. Іменування.
[ 3, с. 111... 128; 2, с. 88. ..101]
Імена, ідентифікатори й адреси. Простір імен. Реалізація просторів імен. 

Іменування й локалізація сутностей. Прості рішення. Підходи на основі базової точки. 
Ієрархічні підходи. Проблема об'єктів, на які немає посилань. Підрахунок посилань. 
Організація списку посилань. Ідентифікація сутностей, на які немає посилань.

Тема 6. Синхронізація.
[ 1, с.114...131; 2, с. 103...124]
Фізичні годинники. Алгоритми синхронізації часу. Використання синхронізованих 

годин. Оцінка часу Лампорта (відмітки часу). Векторна оцінка часу. Алгоритм «забіяки». 
Кільцевий алгоритм. Централізований алгоритм. Розподілений алгоритм. Алгоритм 
маркерного кільця. Порівняння трьох алгоритмів



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер
тижня Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 
роботу

Кількість
годин

балів
лк лаб сем.

(пр.) СРС

Змістовий модуль 1 -  Основи розподілених систем
1

Лекція 1 Поняття розподілених 
системи 2 - - - -

Лабораторнезаняття 1
Модель, генерація і 
наповнення бази даних 
Загальний опис моделі

- 2 - - 2

Практичнезаняття 1 Вибірка даних без 
повторення - - 2 1

Самостійна робота 1
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 8 2

2
Лекція 2 Поняття розподілених 

системи 2 - - - -

Лабораторнезаняття 2
Використання функції 
COUNT в запиті з 
умовою

- 2 - - 2

Самостійна робота 2
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 8 2'

3
Лекція 3 Ідентифікація та 

автентифікація 2 - - - -

Лабораторнезаняття 3
Запити на статистичну 
вибірку даних - 2 - - 2

Практичнезаняття 2 Упорядкування вибірки - - 2 - 2

Самостійна робота 3
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 8 2

4
Лекція 4 Ідентифікація та 

автентифікація 2 - - - -

Лабораторнезаняття 4 Використання складових 
умов - 2 - - 2

Самостійна робота 4
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 8 2

5 Лекція 5 Зв'язок 2 - - - -

Лабораторнезаняття 5 Пошук безлічі мінімальних і 
максимальних значень

- 2 - - 2

Практичнезаняття 3 Обчислення середнього - - 2 - 2



значення агрегованих даних

Самостійна робота 5
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 8 2

6,7 ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1 _ _ _ _

10

Всього за змістовий модуль 1 :66годин. 10 10 6 40 35
Змістовий модуль 2 -  Алгоритми розподілених систем

8 Лекція 6 Зв'язок 2 - - - -

Лабораторнезаняттяб
Запити на об'єднання як 
спосіб отримання даних - 2 - - 2

Самостійна робота 6
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - 9 1

9 Лекція 7 Процеси 2 - - - -

Лабораторнезаняття 7
Запити на об’єднання і 
перетворення стовпців в 
рядки

- 2 - - 2

Практичне заняття4 Пошук відсутніх значень - - 2 - 1

Самостійна робота 7
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 9 1

10 Лекція 8 Процеси 2 - - -
Лабораторнезаняття 8 Пошук відповідних значень - 2 - - 2

Самостійна робота 8
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 9 2

11 Лекція 9 Іменування 2 - - - -

Лабораторнезаняття 9
Створення резервної копії 
робочої б / д - 2 - - 2

Практичнезаняття 5 Відновлення б / д з архівної 
копії - - 2 - 1

Самостійна робота 9
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 9 2

12 Лекція 10 Іменування 2 - - - -

Лабораторнезаняття
10

Використання транзакцій чі
- 2 - - 2

Самостійна робота 10
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 9 2

13 Лекція 11 Синхронізація. 2 - - - -

Лабораторнезаняття
11

Використання транзакцій ч2
- 2 - - 2



Практичнезаняття 5 Відновлення б / д з архівної 
копії - - 2 - 1

Самостійна робота 11
Проробка теоретичного 
матеріалу Підготовка до 
лабораторної роботи

- - - 9 2

14,15 ПМК 2 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2 - - - -

10

Всього за змістовий модуль 2 :84годин. 12 12 6 54 35
Екзамен ЗО
Всього з навчальної дисципліни66+84=150 год. 100



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ

Підсумковий модульний контроль 1

1. Дайте визначення поняттю розподілена система?
2. Яким є основне завдання розподіленої системи?

3. Коли та чим була викликана відмова від централізації?

4. Перерахуйте переваги розподілених систем.

5. Які недоліки мають розподілені системи?

6. Приведіть класифікацію розподілених систем відповідно до апаратного 

забезпечення.

7. Приведіть класифікація розподілених систем відповідно до програмного 

забезпечення.

8. Які характерні риси мають розподілені системи?

9. Яким вимогам повинні задовольняти розподілені системи? Коротко 

охарактеризуйте кожну з них.

10. Дайте визначення поняттю суперкомп'ютерів.

11. Назвіть основні компоненти паралельних комп'ютерів.

12. Чому апаратура комп’ютерів пішла шляхом «розподілення»?

13. Наведіть приклади реалізації апаратури з спільною пам’яттю для ПК.

14. Наведіть приклади реалізації апаратури з розділюваною пам’яттю для ПК.

Підсумковий модульний контроль 2

1. В чому полягає різниця мультипроцесорами та мультикомп’ютерами?

2. Коротко охарактеризуйте гомогенні та гетерогенні комп’ютерні розподілені 

системи?

3. На які категорії розділяють операційні системи для розподілених комп'ютерів?

4. Коротко охарактеризуйте кожну з них.

5. Що собою представляє проміжне середовище?

6. Назвіть основні служби платформи розподілу.

7. Дайте визначення поняття розподілене середовище.

8. Назвіть учасників та опишіть процес взаємодії в розподіленому середовищі.

9. На які логічні рівні можна розділити прикладні програми. Охарактеризуйте 

кожний з них?



10. Назвіть та коротко охарактеризуйте варіанти архітектури клієнт-сервер.

11. Дайте визначення програмної компоненти.

12. Які умови необхідні для повного формального опису взаємодії двох компонент 

розподіленої системи?

13. Що собою представляє інтерфейс компоненти розподіленої системи?
14. Що є основою мережної взаємодії віддалених систем?

15. Назвіть сервіси, які повинне забезпечити проміжне середовище для взаємодії 

компонент розподіленої системи?

16. Назвіть та коротко охарактеризуйте існуючі концепції взаємодії програмних 

компонент.

17. Назвіть можливі варіанти віддаленого виклику процедур.

18. Дайте визначення поняттям маршалізація, серіалізація, десериалізація.

19. Що собою представляють віддалені об’єкти? Для чого вони використовуються?

20. Назвіть моделі використання віддалених об'єктів.

21. Коротко охарактеризуйте модель єдиного виклику.

22. Коротко охарактеризуйте модель єдиного екземпляра.

23. Коротко охарактеризуйте модель активації об'єктів по запиту клієнта.

24. Назвіть та охарактеризуйте підходи до обробки розподілених подій.

25. Що таке розподілена транзакція?

26. Які якості повинна мати розподілена транзакція?

27. Підтримку яких функцій повинне забезпечувати проміжне середовище для 

забезпечення безпеки розподіленої системи?

28. Назвіть основні переваги та недоліки мови XML.

29. Яка роль має SOAP для побудови розподілених гетерогенних систем?

30. В чому полягає суть процесів сериапізації та десериалізації об’єктів?

31. Які існують основні підходи до побудови web-прикладних програм?

32. Які базові технології використовуються для web-прикладних програм?

33. Яким чином реалізується розподіл платформ за схемою обробки запитів?

34. Що таке RIA -  прикладна програма?

35. Чим RIA відрізняється від архітектур товстого та тонкого клієнта?

36. Які технології RIA найчастіше використовуються в даний час?

37. Яку роль відіграє EJB-контейнер в розробці Web-орієнтованих прикладних 

програм?
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