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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія інформації та кодування” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _бакалаврів_ з галузі знань 11  –  

Математика та статистика,   спеціальності 113 – Прикладна математика та галузі знань 01  –  

Освіта/Педагогіка,  спеціальності  014 – Середня освіта (Інформатика). 

Предметом вивчення є основні поняття з теорії інформації та методи кодування повідомлень 

при їх передачі по трактах зі значним рівнем перешкод. 

Міждисциплінарні зв’язки: вища математика, теорія ймовірності та математична статистика. 

Матерiал курсу використовується при вивченнi дисциплiн: криптографія, архітектура 

обчислювальних систем. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Основні поняття. Кількісна характеристика інформації. 

2. Способи подання та кодування інформації. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни “Теорія інформації та кодування” є 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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Теорія інформації та кодування” є навчити 

студента основам вимірювання інформації, передачі інформації, дискретизації і квантування 

інформації, представлення інформації в людино-машинних системах.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

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; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __120___ години /__4_ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття. Кількісна характеристика інформації 
Тема 1. Основні поняття теорії інформації та кодування 

Тема 2. Інформація – її кількісна характеристика 

Тема 3. Ентропія системи 

 

Змістовий модуль 2. Способи подання та кодування інформації 

Тема 4. Кількість інформації в системах 

Тема 5. Математичні моделі і основні характеристики дискретних эргодических джерел 

повідомлень і каналів зв'язку  

Тема 6. Елементи теорії кодування  

 

3. 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. 
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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. 

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. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Теорія інформації та кодування” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення 

всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  опитування. 

 

 




