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 Шабуніна В.В., 2019 рік 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4,5 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

Спеціальність: 

029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 11 
3-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 135  

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –  4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 40 год.  

Семінарські заняття 

  20 год.  

Самостійна робота 

75 год.  

Вид контролю: іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 55 % до 45 % 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія інформації» є: 

 формування у студентів цілісного уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає 

закономірності масової інформації, технології роботи з інформацією, методи 

кодування в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

 надання студентам базових теоретичних знань і вироблення практичних навичок для 

вимірювання й оцінювання різних властивостей інформації під час її створення, 

збереження, передачі, опрацювання й приймання як ЗМІ, так і суспільством; 

 розкриття сучасних наукових концепцій і понять інформаційних технологій, методів 

перетворення та передачі повідомлень;  

 вивчення основних напрямів досліджень у теорії інформації та кодування в 

інформаційних системах, оволодіння методами кодування та декодування сигналів, 

оптимального їх виявлення та приймання, обробки та захисту інформації при 

наявності завад, управління потоками в інформаційних мережах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія інформації» є: 

 надання знань щодо технології роботи з інформацією; моделей і методів перетворення 

повідомлень і сигналів; суті й основних прийомів кодування та декодування в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

 ознайомлення студентів із основними видами інформації;  методами вимірювання й 

оцінювання загальних та спеціальних властивостей інформації;   

 аналізування масово-інформаційної діяльності, осмислення закономірностей 

функціонування  масової інформації в суспільстві; 

 формування навичок практичної роботи з науковою літературою, нормативно-

правовими актами; 

 вироблення вмінь застосовувати набуті теоретичні знання у сфері захисту інформації. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 сутність категорії «інформація» та її властивості;  

 історичні засади розвитку теорії інформації та практики кодування;  

 кількісні характеристики та методи оцінки кількості інформації в повідомленнях; 

 основні визначення, поняття й операції теорії інформації;  

 базові закони теорії інформації; основні концепції теорії інформації; 
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 характеристики дискретних і неперервних джерел інформації;  

 методи побудови різних кодів;  

 технології кодування інформації;  

 методи оцінки втрат інформації при передаванні по каналах зв'язку, технологію 

компресії інформації;  

 галузі застосування й основні прикладні аспекти теорії інформації; 

 основні види й потоки суспільної інформації;  

 особливості функціонування масової інформації в суспільстві. 

 

уміти: 

 логічно та послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати під час 

відповіді схеми, діаграми тощо;  

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;  

 оцінювати інформацію в кількісному та якісному розумінні;  

 підраховувати кількість інформації у повідомленні;  

 визначати інформативність дискретних і безперервних джерел повідомлень; 

 аналізувати пропускну здатність каналу зв'язку та визначати швидкість передачі 

інформації;  

 оцінювати кількісні втрати інформації при передаванні сигналів по реальних каналах 

зв'язку;  

 здійснювати вибір, оцінку та розроблення структур інформаційних систем, мереж та 

їх елементів для ефективної передачі та зберігання інформаційних об`єктів;  

 використовувати знання, вміння та навички для теоретичного і практичного освоєння 

прийомів кодування інформації в системах зв’язку; 

 планувати, організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні наукові й 

управлінські дослідження, використовуючи сучасну методологію та інформаційні 

технології; 

 визначати інформаційні властивості повідомлення ЗМІ;  

 проводити кількісний та якісний інформаційний аналіз повідомлення ЗМІ;  

 адаптувати заплановане для публікування повідомлення до інформаційних потоків 

ЗМІ та інформаційного простору держави. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1.  ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ КОНЦЕПЦІЇ 

Змістовий модуль 1. Основні концепції теорії інформації 

 Поняття інформації. Інформація як філософська категорія і соціально-політичне явище. 

Кількісні і якісні показники інформації. Рух інформації. Історія розвитку теорії інформації. 

Методологічні засади теорії інформації. Будова повідомлення. Концепції теорії інформації. 

Кодування інформації. Способи оптимальної передачі інформації. Носії інформації, їх види. 

Змістовий модуль 2. Властивості інформації та їх вимірювання й оцінювання 

Визначення кількості інформації. Методи вимірювання кількості інформації в різних 

концепціях теорії інформації. Методи оцінювання кількості знакової / незнакової інформації.  

Новизна інформації. Інструменти оцінювання новизни інформації (банки інформації – 

тезауруси). Види нової інформації. Оцінювання ступеня новизни знакової / незнакової 

інформації. Програми-компаратори.   

Змістовий модуль 3. Якість інформації 

Реальна, нереальна (псевдореальна й ірреальна) та невизначена інформація. Цінність 

інформації. Дискретне двозначне вимірювання цінності. Недискретне багатозначне 

вимірювання цінності. Інформаційний шум. Практичне застосування критерія цінності в 

ЗМІ. Достовірність інформації. Вимірювання достовірності інформації. Практичне 

застосування в ЗМІ (коректура й передача повідомлень каналами зв’язку).   

Змістовий модуль 4. Складність інформації 

Методи визначення складності інформації. Основні види складності. Інструментальна 

база визначення складності. Визначення складності повідомлень в автоматизованому режимі. 

Компресованість інформації. Структура знакового повідомлення з позиції компресованості 

інформації. Компресування знакової / незнакової інформації. Ступінь компресованості 

інформації. Програмні засоби компресування вербальної та невербальної інформації. 

Розширення інформації. Ступінь розширеності інформації.  

МОДУЛЬ 2.  МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ І ДЕРЖАВА 

Змістовий модуль 5. Види й потоки масової інформації в суспільстві  

Види суспільств з позиції циркулювання в них масової інформації. Основні види 

інформації в суспільстві. Мова як основний носій і засіб кодування та передачі інформації в 

суспільстві. Традиційні системи письма. Види нетрадиційних систем письма: 

транскрибування, транслітерування, стенографування, системи письма для незрячих, мова 

жестів, криптографування, азбука Морзе, цифрові (комп’ютерні) системи письма. 

Інформаційна надлишковість мови. Тексти як реалізація повідомлення певною системою 
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письма. Основні потоки інформації в інформаційному суспільстві. Потужність потоків 

інформації. Збір й опрацювання потоків інформації. Державні органи, відповідальні за 

опрацювання інформації в суспільстві. Регулювання потоків інформації. Інформація як 

продукт споживання, товар і засіб виробництва. Собівартість, вартість і ціна інформації.  

Змістовий модуль 6. Функціонування масової інформації в суспільстві  

Адаптація класичної схеми передачі повідомлення до наявності ЗМІ в індустріальному 

й інформаційному суспільстві. Матеріальні носії інформації та їх види. Документ як засіб 

збереження інформації. Види документів та їх характеристики. Основні види масової 

інформації. Основні джерела отримання інформації в інформаційному суспільстві. 

Депозитарії інформації (архіви, бази даних). Методи створення повідомлень. Методи аналізу 

й синтезу інформації. Тексти як реалізація повідомлень певною мовою. Тексти монологічні, 

діалогічні, полілогічні. Правила побудови повідомлення.  

Змістовий модуль 7. Методи аналітико-синтетичного опрацювання документів 

Поняття про аналітико-синтетичне опрацювання документів. Бібліографування. 

Індексування. Анотування. Реферування. Інформаційний пошук. Коректура Редагування. 

Переклад. Готування оглядів.  

Змістовий модуль 8. Автоматизовані технології збору, опрацювання й розповсюдження 

інформації 

Комп’ютерні автоматизовані системи для опрацювання вербальної та невербальної 

інформації. Комп’ютерні мережі як інструмент збору, збереження й розповсюдження 

інформації.  

Змістовий модуль 9. Специфічні властивості масової інформації  

Репрезентативність інформації. Достовірність інформації при коректурі та при передачі 

повідомлень в Інтернет. Достатність інформації. Доступність інформації (ступені 

конфіденційності та права доступу до неї). Тривалість генерування (створення) й 

своєчасність надходження інформації отримувачеві. Точність і зрозумілість інформації; їх 

обернена залежність. Необхідність адаптації планованих до опублікування повідомлень до 

стану інформаційних потоків, інформаційного простору держави та її правових норм. 

Старіння масової інформації. Залежність ступеня старіння інформації від часу. Вплив на 

отримувачів.  

Культура споживання інформації суспільством. Етапи засвоєння інформації. Види 

розуміння інформації (лінгвістичне, когнітивне й прагматичне). Підготовка отримувачів і 

споживачів інформації. Функції масової інформації в суспільстві. Роль масової інформації у 

формуванні соціальних і культурних цінностей суспільства. 

МОДУЛЬ 3.  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 
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Змістовий модуль 10. Інформаційний простір держави  

Державні органи керування інформаційним простором держави. Внутрішня й зовнішня 

інформаційна політика держави. Пріоритетні завдання інформаційної політики держави. 

Правові засади керування інформаційним простором держави в періоди стабільності й 

нестабільності.  

Змістовий модуль 11. Інформаційна безпека держави 

Масова інформація як основний інструмент формування інформаційної безпеки 

держави. Інформаційні війни в періоди політичної стабільності й нестабільності. Методи 

забезпечення інформаційної безпеки держави.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

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

Тема 1. Основні 

концепції теорії 

інформації 
14 4 – 2 – 8 

– – – – – – 

Тема 2. Властивості 

інформації та їх 

вимірювання й 

оцінювання 

14 4 – 2 – 8 

– – – – – – 

Тема 3. Якість 

інформації 
12 4 – 1 – 7 

– – – – – – 

Тема 4. Складність 

інформації 
13 4 – 1 – 8 

– – – – – – 

Тема 5. Види й 

потоки масової 

інформації в 

суспільстві  

14 4 – 2 – 8 

– – – – – – 

Тема 6. 

Функціонування 

масової інформації в 

суспільстві  

10 2 – 2 – 6 

– – – – – – 

Тема 7. Методи 

аналітико-

синтетичного 

опрацювання 

документів 

12 4 – 2 – 6 

– – – – – – 

Тема 8. 

Автоматизовані 

технології збору, 

опрацювання й 

розповсюдження 

12 4 – 2 – 6 

– – – – – – 
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інформації 

 

Тема 9. Специфічні 

властивості масової 

інформації  
14 4 – 2 – 8 

– – – – – – 

Тема 10. 

Інформаційний 

простір держави  
9 2 – 2 – 5 

– – – – – – 

Тема 11. 

Інформаційна 

безпека держави 
11 4 – 2 – 5 

– – – – – – 

Усього годин  135 40 – 20 – 75 – – – – – – 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні концепції теорії інформації 2 

2 Властивості інформації та їх вимірювання й оцінювання 2 

3 Види й потоки масової інформації в суспільстві  1 

4 Функціонування масової інформації в суспільстві  1 

5 Методи аналітико-синтетичного опрацювання документів 2 

6 Автоматизовані технології збору, опрацювання й розповсюдження 

інформації  
2 

7 Специфічні властивості масової інформації  2 

8 Інформаційний простір держави  2 

9 Інформаційна безпека держави 2 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні концепції теорії інформації 8 

2 Властивості інформації та їх вимірювання й оцінювання 8 

3 Якість інформації 7 

4 Складність інформації 8 

5 Види й потоки масової інформації в суспільстві 8 

6 Функціонування масової інформації в суспільстві  6 

7 Методи аналітико-синтетичного опрацювання документів 6 

8 Автоматизовані технології збору, опрацювання й розповсюдження 

інформації  
6 

9 Специфічні властивості масової інформації  8 

10 Інформаційний простір держави  5 

11 Інформаційна безпека держави  5 

 

7. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, семінарські заняття, 

практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних 
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таблиць та есе, розв’язання тестових завдань, відповіді на питання, виконання 

індивідуальних науково-дослідних завдань. 

8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 

які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських занять і передбачає перевірку знань студентів 

з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних і семінарських занять з дисципліни – 

модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст 

кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Формою 

модульного контролю є модульна контрольна робота. Семестровий контроль проводиться у 

формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і 

в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, 

контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 

 

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  
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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 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Нормативні документи. 

6. Профільні ресурси Інтернету. 

 

11. Рекомендована література 

1. Безруков В. В. Теорія інформацiї : навч. посiб. / В. В. Безруков, В. Я. Кізяков, 

В. І. Профатілов. – Дніпропетровськ : ДИИТ : ДДТУЗТ, 2001. – 110 с.  

2. Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування : підруч. / Ю. П. Жураковський, 

В. П. Полторак. – К. : Вища школа, 2001. – 255 с.  

3. Іващенко П. В. Основи теорії інформації : навч. посіб. / П. В. Іващенко. – Одеса : 

ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 53 с. 

4. Кожевников В. Л. Теорія інформації та кодування : навч. посібник / В. Л. Кожевников, 

А. В. Кожевников. – Д. : Нац. гірничий ун-т, 2011. – 108 с. 

5. Кузьмін І. В. Основи теорії інформації та кодування : підручник / І. В. Кузьмін, 

І. В. Троцишин, А. І. Кузьмін, В. О. Кедрус, В. Р. Любчик ; За ред. І. В. Кузьмін. – 3–тє 

вид. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 373 с.  

6. Курко А. М. Введення в теорію інформації : посібник до вивчення дисципліни «Теорія 

інформації» / А. М. Курко, В. Я. Решетняк. – Тернопіль : Тернопільський 

національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017. – 108 с.  

7. Партико З. В. Теорія масової інформації : конспект курсу лекцій. – К., 2004. – 200 с. 

8. Решетник В. Я. Введення в теорію інформації : навч. посіб. / В. Я. Решетник. – 

Тернопіль : ТДТУ, 2002. – 130 с.  

9. Сорока Л. С. Основи теорії інформації : навч. посіб. / Л. С. Сорока. – Харків : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 264 с.  
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10. Тулякова Н. О. Теорія інформації : навч. посіб. / Н. О. Тулякова. – Суми : СумДУ, 

2008. – 212 с. 

 


