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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузі знань 

01 – Освіта/Педагогіка, 

11 – Математика та 

статистика  
Нормативна 

 
Спеціальність 

014 –  Середня освіта 

(інформатика); 

113  –  Прикладна 

математика 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

__________________ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,22 

самостійної роботи 

студента –4,44 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

16 год.   

Практичні 

  

Лабораторні 

24 год.  

Самостійна робота 

80 год.   

Індивідуальні  

завдання: --- 

Вид контролю:  
 іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: вивчити основні положення теорії інформації та кодування, надати 

студентам знань в розумінні функціонування комп’ютерних систем, а також 

розвиток у них навичок самостійної роботи для освоєння методів формування і 

кодування повідомлень при їх передачі по трактах зі значним рівнем перешкод. 
Викладання курсу базується на знанні основних розділів дисциплін «Вища 

математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та ін. 

Завдання: навчити студента основам вимірювання інформації, передачі 

інформації, дискретизації і квантування інформації, представлення інформації в 

людино-машинних системах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: фундаментальні поняття теорії інформації та їх зв'язок з 

фундаментальними поняттями кібернетики; методи, які використовуються щодо 

математичного моделювання джерел інформації та каналів зв'язку; області 

застосування методів, що вивчаються; 

вміти: визначати параметри джерел інформації і каналів зв'язку; знаходити 

найбільш ефективні методи кодування при конкретних умовах; використовувати 

комп'ютерні технології для вирішення перерахованих вище за завдання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основні поняття. Кількісна характеристика 

інформації 

Тема 1. Основні поняття теорії інформації та кодування 

Введення в основи теорії інформації. Предмет і задачі теорії інформації. 

Теорія інформації як основа кібернетики та теорії зв'язку. Витоки теорії 

інформації і кодування. Основні поняття теорії інформації та кодування. Форми і 

способи подання інформації. 

Тема 2. Інформація – її кількісна характеристика 
Кількісна характеристика інформації. Способи вимірювання інформації. 

Імовірнісний підхід до вимірювання дискретної та неперервної інформації 

Тема 3. Ентропія системи 
Ентропія дискретної системи з кінцевим числом станів. Ентропія як міра 

(ступінь) невизначеності стану системи. Формула Зенона. Одиниці вимірювання 

ентропії. Основні властивості ентропії. Ентропія складної системи з кінцевим 

числом станів. Теорема додавання ентропії системи, яка складається з незалежних 

простих систем. Умовна ентропія, середня умовна ентропія. Ентропія системи, 

яка складається із стохастично-зв'язаних систем.  Основні властивості ентропії. 

Ентропія деяких основних законів розподілу імовірності дискретних випадкових 

величин. 
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Змістовий модуль 2. Способи подання та кодування інформації 

Тема 4. Кількість інформації в системах 

Кількість інформації для систем з кінцевим числом станів. Кількість власної 

інформації. Кількість взаємної інформації системи, що складається з двох 

залежних простих систем з кінцевим числом станів. Теорема взаємності. Кількість 

приватної інформації в системі. Кількість власної приватній інформації. 

Тема 5. Математичні моделі і основні характеристики дискретних 

эргодических джерел повідомлень і каналів зв'язку.  

Загальна структурна схема системи зв'язку. Приклади систем зв'язку. 

Дискретні эргодические джерела повідомлень, їх ентропія і властивості. 

Надмірність і потік інформації джерела. Пропускна спроможність каналу зв'язку. 

Тема 6. Елементи теорії кодування.   
Основні поняття кодування. Оптимальне кодування за відсутності 

перешкод. Код Шеннона-Фано. Код Хаффмена. Теорема Шенона про кодування 

за наявності перешкод. Коди, які виявляють й виправляють помилки. Код 

Хеммінга. Ефективність передачі кодових повідомлень. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п Лаб інд с.р. л п лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття. Кількісна характеристика інформації 

Тема 1. Основні поняття теорії 

інформації та кодування 
6 2    4       

Тема 2. Інформація – її кількісна 

характеристика. 
6 2    4       

Тема 3. Ентропія системи. 24 4  4  16       

Разом за змістовим модулем 1 36 8  4  24       

Змістовий модуль 2. Способи подання та кодування інформації 

Тема 4. Кількість інформації в 

системах 
30 2  8  20       

Тема 5. Математичні моделі і 

основні характеристики дискретних 

эргодических джерел повідомлень і 

каналів зв'язку. 

6 2    4       

Тема 6. Елементи теорії кодування. 38 4  12  32       

Разом за змістовим модулем 2 84 8  20  56       

Усього годин за 6 семестр 120 16  24  80       

Усього годин 120 16  24  80       
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5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількі

сть 

годин 

1.  Оцінка характеристик ентропії. Дискретні випадкові величини.  2 

2.  Оцінка характеристик ентропії. Неперервні випадкові величини. 2 

3.  Оцінка кількості інформації. Кількість приватної власної 

інформації, кількість приватної умовної власної інформації. 
4 

4.  Оцінка кількості інформації. Кількість взаємної інформації двох 

систем. 
2 

5.  Оцінка інформаційних характеристик систем. Обчислення 

основних характеристик джерел інформації і каналів зв'язку з 

конкретними початковими даними і умовами. 

 

2 

6.  Кодування інформації для дискретних каналів без перешкод. 4 

7.  Кодування інформації. Код Шеннона-Фано і код Хаффмена. 4 

8.  Оптимальне кодування за відсутністю перешкод. Теорема Шенона 

для даного випадку. 
4 

Усього 24 

 

 

6. Самостійна робота 

 

 

7. Методи навчання 

Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студента 
 

8. Методи контролю 

Поточний контроль, іспит.                  
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Семестр 6 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 10 20 10 10 20 20 100 

Т1, Т2, ..., Т6 – теми змістових модулів. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Змістовний модуль 1. Тема 1-3. 24 

2.  Змістовний модуль 2. Тема 4-6. 56 

 Разом  80 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять. 

 

9.  Рекомендована література 

 

Базова 

1. Балюкевич Э.Л. Теория информации и кодирования / Э.Л. Балюкевич М.: 

МГУЭСИ, 2002. – 98 с. 

2. Лидовский В.В. Теория информации. Учебное пособие / В.В.  Лидовский М.: 

Компания Спутник+ , 2004. – 111 с. 

3. Хемминг Р.В. Теория кодирования и теория информации / Р.В. Хемминг  Пер. 

с англ. – М.: Радио и связь, 1983. – 176 с. 
 

Допоміжна 

 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – M.: Физматгиз, 1964. – 575с. 

2. Вострокнутов Н.Г., Евтихнеев Б.Н. Информационно-измерительная техника. –

M.: Высшая школа, 1977. – 386 c. 

3. Голдман С. Теория информации. – M.: ИЛ, 1957. – 448 с. 
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4. Кавчук А.А. Основы передачи непрерывных сообщений по дискретным каналам 

связи: Учебное пособие. – Таганрог, 1978. – 126 с. 

5. Клюев Н.И. Информационные основы передачи сообщений. –M.: Советское 

радио, 1966. – 360 с. 

6. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и 

инженеров. – М.: Наука, 1973. – 832 с. 

7. Кузин Л.Т. Основы кибернетики. – М.: Высшая школа, 1973. – 452 с. 

8. Лапа В.Г. Математические основы кибернетики. – M.: Высшая школа, 1971. 

9. Орлов В.А., Филиппов Л.И. Теория информации в упражнениях и задачах: 

Учебное пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1976. – 134 c. 

10.Орнатский  П.П.  Теоретические  основы  информационно-измерительной 

техники. – M.: Высшая школа, 1983. – 456 с. 

11. Солодов А.В. Теория информации и ее применение к задачам автоматического 

управления. – М.: Физматгиз, 1967. – 432 с. 

12.Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И. Теоретические основы 

информационной техники. – М.: Энергия, 1977. – 511 c. 

 

 




