
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу загальної  

підготовки 

Курс ІІ (другий) 

Семестр IV (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,5 кредитів / 105 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні визначення, 

поняття і положення теорії інформації та теорії кодування 

повідомлень; інформаційні характеристики джерел і каналів; 

первинні та завадостійкі коди; способи та методи представлення, 

передачі та оптимального прийому сигналів – носіїв інформації; 

типова структура систем передачі інформації; моделі каналів і 

основних процесів в цих системах; основні показники якості 

технічних інформаційних систем. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 

теоретичних засад теорії інформації та кодування, а також методів 

передачі повідомлень в інформаційних системах різного 

призначення 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння навичками у сфері фізичних основ добування 

інформації оперативного призначення, принципів формування та 

обробки сигналів, що циркулюють в інформаційно-

телекомунікаційних системах та засобах спеціального 

призначення 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння фізичних основ добування інформації 

оперативного призначення, принципів формування та обробки 

сигналів, що циркулюють в інформаційно-телекомунікаційних 

системах та засобах спеціального призначення 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Вступ. Мета та предмет дисципліни, її роль і 

місце у системі підготовки сучасного фахівця. Методичні вказівки 

з вивчення дисципліни. Основні визначення і поняття. Типова 

структура системи обміну інформацією і процеси, що в ній 

відбуваються. Сигнали і канали передачі інформації, що 

застосовуються в інформаційних системах. Способи 



 

 

представлення та математичні моделі повідомлень, сигналів і 

завад; їх характеристики. Безперервні і дискретні канали, їх моделі 

і характеристики. Спотворення і завади в каналах. 

Змістовий модуль 2. Інформаційні характеристики дискретних 

джерел повідомлень. Кількість інформації та невизначеність. 

Ентропія як міра невизначеності, безумовна і умовна ентропія. 

Надлишковість. Пропускна здатність дискретних каналів. 

Розрахунок пропускної здатності дискретних та безперервних 

каналів. Узгодження джерел з каналами.  

Змістовий модуль 3. Основи теорії кодування. Різновиди кодів, 

представлення кодів, поняття про кодування. Основні поняття та 

принципи кодування. Мета і принципи побудови завадостійких 

(коректувальних) кодів. Класифікація, коректувальні властивості і 

показники якості завадостійких кодів. Блочні лінійні, циклічні та 

каскадні коди. Згорточні коди. Алгоритми та пристрої кодування і 

декодування. Підвищення достовірності передачі інформації на 

основі коректувального кодування.  

Змістовий модуль 4. Передача та прийом дискретних 

повідомлень: оптимальне розрізнення дискретних сигналів; 

когерентний прийом та завадостійкість систем з амплітудною, 

частотною та фазовою модуляціями. Системи з багатократними 

видами модуляції. Демодуляція та завадостійкість при 

некогерентному прийомі. Особливості прийому при наявності 

спотворюючих факторів та завад. Передача безперервних 

повідомлень. Різновиди систем передачі інформації. Показники 

ефективності систем передачі інформації. Шляхи підвищення 

завадостійкості, скритності та інших показників якості. Принципи 

роботи багатоканальних і багатостанційних систем передачі 

інформації. Перспективи розвитку інформаційних систем. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вища математика, фізика. 

Постреквізити Методи та засоби добування розвідувальної інформації, Основи 

передачі інформації та кодування, цифрові засоби спеціального 

призначення. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 
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др. / Под ред. В.В.Калмыкова - М.: Радио и связь, 1990. - 304 с. 
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6. Гойхман Э.Ш., Лосев Ю.И. Передача информации в АСУ. - 

М.: Сов. радио, 1974. - 280 с. 

7. Теория передачи сигналов. / А.Г.Зюко, Д. Д. Кловский, М. В. 

Назаров, Л.М. Финк. - М.: Радио и связь, 1986. 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних комплексів 

Факультет Бойового застосування систем управління та зв’язку 

Викладач(і) Бернацький Андрій Петрович 

Посада: Старший викладач кафедри  

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: - 

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 273 каб. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
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Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО 

 

 

Розробник         Андрій БЕРНАЦЬКИЙ 

 


