


 
 

 

  



СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«Основи збору та передачі даних» 

 

Розробники 

Викладачі 

 

Перекрест Андрій Леонідович,  

д.т.н., професор кафедри КІЕ, 

https://bit.ly/3kLkFLm. 

Контактний телефон  +380675302814 

E-mail  anpks22@gmail.com 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010 

Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація; 

індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Назва освітньо-

професійної програми 

Комп’ютерна інженерія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Галузь знань  12 Інформаційні технології 

Спеціальність  123 Комп’ютерна інженерія 

Статус дисципліни  Вибіркова компонента освітньо-професійної 

програми ООК, вивчається у 5 семестрі ІІІ курсу 

Мова викладання українська 

Форми та види 

проведення навчальних 

занять 

Форма навчання – денна. 

Види навчальних занять: лекції, лабораторні 

заняття. 

Обсяг дисципліни  

5 кредитів ECTS 

– загальна кількість – 150 год. 

– лекції – 26 год. 

– практичні заняття – 24 год. 

– самостійна робота – 100 год. 

Мета і завдання 

вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є вивчення сучасних 

інформаційних технологій проектування підсистем 

збору та передачі даних програмно-технічних 

засобів та комп’ютерних систем  універсального та 

спеціального призначення; вивчення математичних 

моделей та методів перетворення сигналів та завад 

у каналах зв’язку; отримання теоретичних та 

практичних навичок кодування та захисту 

інформації у системах передачі технологічної 

інформації. 

https://bit.ly/3kLkFLm
mailto:anpks22@gmail.com@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/


Завдання вивчення дисципліни полягає у отриманні 

знань щодо структури систем збору даних, методів 

збору та обробки даних, організації та побудови 

апаратного та програмного забезпечення систем 

передавання, кодування та захисту інформації. 
 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Розв’язування складних непередбачуваних задач і 

проблем у сферах професійної діяльності, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та 

інструментальних засобів, використання, адаптацію та 

удосконалення комп’ютерних технологій, працюючи у 

команді чи самостійно. 

Загальні 

компетентності, 

спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово. 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-

правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, 

практики і стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у 

вигляді презентацій, науково-технічних звітів. 

P12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

описувати роботу програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їхніх 

компонентів шляхом використання аналітичних методів і 

методів моделювання. 

P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі 

комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати 

обмеження цих технологій. 

Програмні 

результати 

навчання 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в 

основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та 

мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання 

даних та моделювання в комп’ютерних системах. 

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей. 



N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

N15. Вміти виконувати експериментальні дослідження за 

професійною тематикою. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті рішення. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

К-сть годин, д 

Тема 

Результати 

навчання 
Лк Лр Ср 

Змістовий модуль 1. Збір і аналіз даних 

2 0 10 Тема 1. Системи збору даних N1,11,16 

4 4 10 Тема 2. Інформація та сигнали в 

комп’ютеризованих системах 

N1,6,11,16 

4 4 10 Тема 3. Форми математичного 

представлення сигналів 

N1,6,11,16 

4 4 20 Тема 4. Спектральні характеристики 

сигналів 

N1,6,11,16 

4 4 20 Тема 5. Моделі й методи перетворення 

повідомлень і сигналів 

N1,6,11,16 

Змістовий модуль 2. Основи теорії й практики кодування повідомлень у 

системах передачі інформації 

4 4 15 Тема 6. Організація каналів зв’язку для 

передавання інформації 

N1,2,11,15,

16 

4 4 15 Тема 7. Основи кодування інформації в 

каналах зв’язку 

N1,6,11,16 

26 24 100 Усього годин 6 ПРН 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ Завдання Термін виконання Критерії оцінювання 

1 Перевірка виконання 

практичних завдань (у тому 

числі питання, винесені на 

самостійне опрацювання) 

Згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010 

 

Самостійність, 

правильність, вчасність 

виконання завдань, 

розуміння матеріалу, 

творчість 

2 Проходження тематичних 

тестових завдань 

Наприкінці теми Правильність, вчасність 

виконання завдань 

3 Модульний контроль Наприкінці модулю 1 Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Підсумкове тестування Останнє заняття з 

дисципліни 
Самостійність, правильність 

виконання завдань 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces_2021.pdf) 

http://193.189.127.179:5010/


 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних та лабораторних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на лекційних та практичних заняттях 

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять, складові контролю Бали 

Лекційні заняття: відвідування, опитування, наявність конспекту та 

активність 

10 

Лабораторні заняття: відвідування, активність, опитування, 

виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи  

60 

Підсумковий тест 30 

Всього 100 

 

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 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.і.) необхідно 

відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні завдання 

за пропущеними темами (детально відпрацювання наведене у методичних 

вказівках щодо самостійної роботи). 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. 



3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/ metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). Згідно з 

цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і 

кваліфікаційних робіт. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланням: http://krnu.org/course/view.php?id=708. 

 

Методичне забезпечення 

http://krnu.org/course/view.php?id=708 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Силабус. 

3. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: індивідуальна контрольна робота, тести та 

опитування для поточного та підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бабак Б. П. Обробка сигналів / Б. П. Бабак, В. С. Хандецький, Е. 

Шрюфер. – К.: Либідь, 1996.  

2. Бондарев В. Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства /  

В. Н. Бондарев, Г. Трестер, В. С. Чернега. – Х.: Конус, 2001. – 398 с.  

3. Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування в задачах: 

навчальний посібник / Ю. П. Жураковський, В. В. Гніліцький. – Житомир: ЖІТІ, 

2002. – 230 с. 

4. Перекрест А. Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів 

у прикладних програмних пакетах: навчальний посібник / А. Л. Перекрест, О. П. 

Чорний, Г. О. Гаврилець. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2015. – 144 с. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=708


5. Пількевич І. А. Захист інформації в автоматизованих системах 

управління: навч. посібник / І. А. Пількевич, Н. М. Лобанчикова, К. В. 

Молодецька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 226 с. 

 

Додаткова 

1. Perekrest A., Ogar V., Kushch-Zhyrko M., Gerasimenko O. Software 

solution for buildings energy balance indicators calculation in energy management 

systems. IoT and Cloud Computing for Societal Good. Springer Nature. Chapter 6. 

2. Perekrest A., Druzhynina V., Sahaida P., Druzhynin V. Toward the Creation 

of a Web-based Platform” Bike Sharing” in the Local Transport System. IoT and Cloud 

Computing for Societal Good. Springer Nature. Chapter 5. 

3. Перекрест А.Л., Маслівець А.В., Гаврилець Г.О. Інтерактивна система 

web-моніторингу теплоспоживання будівель навчальних закладів. Свідоцтво на 

твір №61397 від 21.08.2015. 

4. Бевз О. М. Системи та мережі передавання даних. Частина І. 

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 106 с. 

5. Дубовой В. М. Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах 

комбінованої невизначеності: моногр. / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко. – 

Вінииця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 169 c. 


