
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ ПЕРЕДАЧІ 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 Основи передачі 

інформації та кодування є розкриття сучасних наукових концепцій 

і понять інформаційних технологій, методів перетворення та 

передачі повідомлень; вивчення основних напрямів досліджень у 

сфері 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. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання є формування та закріплення знань щодо 

основних об’єктів передачі інформації та кодування, методів 

перетворення сигналів та їх передачі по каналах зв’язку; 

оволодіння методами кодування та декодування сигналів та 

повідомлень; аналіз впливу завад на всіх етапах передачі та 

обробки інформації; здійснення вибору та оцінки структур 

інформаційних систем, мереж та їх елементів для ефективної 

передачі та зберігання інформації.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння навичками у сфері кодування інформації та 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. Основи інформації.  



 

 

Сигнали і канали передачі інформації, що застосовуються в 

інформаційних системах. Класифікація сигналів і завад. Кількісна 

міра інформації. Інформаційні ознаки повідомлень. 

Характеристики неперервних джерел інформації. 

Змістовий модуль 2. Основи теорії кодування.  

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 3. 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.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вища математика, фізика. 

Пореквізити 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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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 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО 

 

 

Розробник         Андрій БЕРНАЦЬКИЙ 

 


