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Назва дисципліни  Теорія інформації 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Тарнавського, 107 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, кафедра 

радіофізики і комп’ютерних технологій 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

12 Інформаційні технології, 122 Комп’ютерні науки 

Викладачі дисципліни Болеста Іван Михайлович, докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач 

кафедри 

Контактна інформація 

викладачів 

Ivan.bolesta@lnu.edu.ua, ivanbolesta@gmail.com, 

https://electronics.lnu.edu.ua/employee/bolesta-i-m 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

В режимі оф-лайн: згідно розкладу  в день проведення 

лекцій/практичних  занять. 

 В режимі он-лайн:  консультації проводяться за домовленістю з 

магістрами на платформі МС Тімс,  Skype , Зум та на інших  

ресурсах з попереднім  погодженням часу (через електронну  пошту 

викладача або телефонний дзвінок. 

Сторінка дисципліни https://electronics.lnu.edu.ua/course/teorija informatsij i -122-komp-

iuterni-nauky 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Теорія інформації» є нормативною дисципліною з 

циклу дисциплін вибору вищого навчального закладу для магістрів з 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки для освітньої програми 

«Комп’ютерні науки», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати 

магістрам необхідні знання з теорії інформації, які стосуються, 

зокрема, світоглядних та загальнонаукових проблем з врахуванням 

сучасного рівня розвитку науки, зокрема, інформаційних технологій. 

 Розглядається фізична суть інформації, її взаємозв’язок з іншими 

фундаментальними величинами (маса, енергія, ентропія), міри 

інформації. Аналізуються моделі сигналів, які використовуються для 

передачі інформації. Розглядаються перетворення аналогових 

сигналів у цифровий сигнал, процеси модуляції, завадостійкого 

кодування, структура цифрових систем передавання інформаці.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія інформації 

”полягає у оволодінні основними положеннями теорії інформації та 

кодування, такими як поняття про ентропію та кількісні міри 

вимірювання інформації, основними теоремами теорії інформації 

для дискретних каналів зв’язку, відомостями про принципи 

оптимального та завадостійкого кодування та використання їх в 

сучасних інформаційних системах. Основні завдання вивчення 

дисципліни “Теорія інформації ”полягають у формуванні у магістрів 

знань про інформацію та ентропію, принципи обробки сигналів, 

завадостійкого кодування та побудови цифрових систем 

передавання інформаці.  

Вивчення курсу сприятиме також формуванню  сучасного наукового 

світогляду магістрів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Б.М.Подлевський, Р.Є Рикалюк. Теорія інформації. Львів, ЛНУ 

імені Івана Франка. 2018.-342 с. 

2. Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. Теорія інформації та 

mailto:Ivan.bolesta@lnu.edu.ua
mailto:ivanbolesta@gmail.com
https://electronics.lnu.edu.ua/
https://electronics.lnu.edu.ua/course/teorija


кодування. Київ, Вища школа, 2001. 255 с. 

3. Н.О.  Тулякова. Теорія інформації: навчальний посібник. Суми, 

Вид-во Сум.ДУ,2008.-212 с.  

4. В.И. Дмитриев. Прикладная теория информации. Москва, Высшая 

школа, 1989.- 320 с. 

5.Б.Ю Волочій. Передавання сигналів у інформаційних системах. 

Ч.1 Львів. Вид-во НУ Львівська Політехніка. 2005.- 196 с. 

6. С.В. Кавчук, Сборник примеров и задач по теории информации. –

Таганрог. Изд-во ТРТУ. -2002, 64 с. 

7. В.В. Лидовский, Теория информации: Учебное пособие. –М.: 

Компания Спутник +. -2004. -111 с. 

8. Г.И. Хохлов, Основы теории информации: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр “Академия”, 

2008. -176 с. 

Допоміжна література: 

9. А.М. Яглом. Вероятность и информация. Москва, Наука.1973.- 

511 с. 

10. К. Шеннон, Работы по теории информации и кибернетике. –

Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. - 829 с. 

11. Цимбал В.П. Теория информации и кодирования. Киев: Вища 

школа, 1992. – 263 с. 

12. Р. Блейхут, Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. 

–М.: Мир. – 1986, 576 с. 

13. І. Болеста. Інформація та ентропія у фізиці та суспільному житті. 

Обрії науки. (збірка нарисів про науку і про вчених). Видавництво 

Українського католицького університету. Львів, 2016.- С.47 – 77. 

4. Ресурси інтернету. 

 

8. К. Шеннон, Работы по теории информации и кибернетике. –

Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. - 829 с. 

9. Ресурси інтернету. 

 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години 

лабораторних занять та 42 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу магістр буде  

Знати:  

основи теорії інформації та сучасні напрямки її розвитку; 

основи теорії сигналів, спектрального аналізу та цифрової обробки 

сигналів;  

середньої кількості інформації, що переноситься одним символом;  

теореми про пропускну здатність дискретних каналів з завадами і 

без завад,  

принципи оптимального та завадостійкого кодування;  

правила визначення і основні властивості ентропії неперервних і 

дискретних джерел,  

середньої кількості інформації, що переноситься одним символом;  

теореми про пропускну здатність дискретних каналів з завадами і 

без завад, 

принципи оптимального та завадостійкого кодування;  

алгоритми завадостійкого кодування інформації. 

Вміти: 

 використовувати сучасні методи теорії інформації в інформаційних 

системах; 

розраховувати ентропію найпростіших дискретних випадкових 



джерел; 

розраховувати пропускну здатність дискретного каналу з завадами і 

без завад;  

кодувати найпростіші повідомлення по методу Шеннона-Фано, 

Хафмана та Хеммінга; 

 

Ключові слова Інформація, інформаційна ентропія,  біт, дискретний сигнал, 

цифровий сигнал, модуляція, завадостійке кодування, інформаційні 

системи  

Формат курсу Очний. Проведення лекцій, лабораторних занять та консультації для 

кращого розуміння тем. 

  

Теми Див. СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці 1 семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Фізика», «Вища математика», «Дискретна математика», «ТІМС» , 

«Алгоритми та структури даних», «Чисельні методи», 

«Комп’ютерна електротехніка та цифрова схемотехніка», 

«Аналогова схемотехніка» .  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, лабораторні роботи, написання рефератів, 

виконання індивідуальних завдань (робота у групі, команді) 

обговорення, дискусія.  

 

Необхідне обладнання Мультимедіа, платформи MS Tims,  Moodle, комп’ютерне програмне 

забезпечення 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться упродовж семестру за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються за такими видами робіт з наступним 

співвідношенням:  

• практичні заняття: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 40. 

• контрольні заміри (2 модулі): 60% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 60. Загалом упродовж семестру 100 

балів.  

___________________________________________________________

__. 

Контрольні заміри проводяться у формі тестових завдань. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи магістрів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших аспірантів та ін. є 

прикладами можливої академічної не доброчесності. Виявлення 

ознак академічної не доброчесності є підставою для її не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

магістри відвідають усі лекції і лабораторні заняття, а при 

неможливості відвідування - інформувати викладача. Магістри 

зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання 

усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку магістри не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Магістри заохочуються до 



використання іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час лабораторних занять; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до 

контрольних робіт 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань 

певних тем до контрольних робіт розміщені на веб-сторінці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в 

Інтернеті 

Завдання 

(лабораторна робота), 

год 

Термін 

виконанн

я 

1,2,3 Інформація: фізичні основи та 

світоглядні аспекти. Фізична суть та 

міри  інформації. Етапи проходження 

інформації. Інформаційна ентропія. 

Формула Шеннона. Ентропійний та 

енергетичний еквіваленти біта. 

 

Лекція 1, 2, 3, 9,13 Лабораторна робота. 

Означення інформації. 

Ентропійний та 

енергетичний 

еквіваленти біта. 

Початок роботи над 

проектом: 

«Стохастична 

структура 

повідомлень». 

3 тиж. 

семестру 

 4,5 Моделі сигналів. Математичні моделі 

сигналів. Ортогональне зображення 

сигналів. Частотна форма зображення 

сигналів Перетворення Фур’є . Часова 

форма зображення сигналів.  

Лекція 1, 2, 3, 4, 9, Лабораторна робота 
. Спектральний аналіз 

сигналів. Ряди і 

перетворення Фур’є. 

Вельвет 

перетворення. 

Випадковий процес – 

як модель сигналу. 

5 тиж. 

семестру 

6, 7  Цифрові сигнали: отримання та 

опис. Дискретизація сигналів. Теорема 

Котельникова. Квантування сигналів. 

Шуми квантування. Відновлення 

сигналів 

 

Лекція 3, 4,  7,  11,  Лабораторна робота. 

Практичні аспекти 

використання теореми 

Котельникова. 

Природа шумів 

квантування. 

7 тиж. 

семестру 

8, 9 Перетворення сигналів лінійними 

системами. Означення лінійної 

системи. Імпульсний відгук лінійної 

системи. Опис систем у частотній 

області. Передавальна функція. 

 

Лекція 1. 2,  7, 8, 9  Лабораторна робота 
Перетворення 

сигналів 

електричними колами.  

9 тиж. 

семестру 

10, 11,  Модуляція сигналів . Суть модуляції 

та її види. Основні характеристики 

модульованих сигналів. Модуляція 

цифрових сигналів. 

 

Лекція 3, 4, 9, 10 Лабораторна робота 

Модуляція та 

демодуляція сигналів 

Порівняння різних 

типів модуляції.  

11 тиж. 

семестру 



12,13, Кодування сигналів.   Принципи 

завадостійкого кодування. Лінійні 

блокові коди. Коди Хеммінга. Циклічні 

коди. 

 

Лекція 1, 4. 9, 11, 

12 
 Звіт за проект 
«Стохастична 

структура 

повідомлень» 

13. тиж. 

семестру 

14,15, 

16 
Цифрові системи передавання 

інформації.  Принципи побудови 

інформаційних систем. Ентропія джерел 

повідомлення.  Загальні характеристики 

каналів зв’язку. Теореми Шеннона. 

 

Лекція 1, 2, 6, 7,  

10 

Лабораторна робота. 

Розрахунок 

параметрів джерел 

повідомлення та 

каналів зв’язку. 

15 тиж. 

семестру 

 


