
 
 



І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Актуальність вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодування» 

у зв’язку із завданнями професійної діяльності та навчання. 

 

Теорія інформації і кодування (ТІК) – навчальна дисципліна, пов’язана із 

теорією та практикою забезпечення безвтратного обміну інформацією у систе-

мах цифрового отримання, передачі, зберігання та обміну повідомленнями за 

рахунок використання процедури її кодування. Сучасний вік глобального пере-

ходу до впровадження цифрових інформаційних технологій в усі без перевер-

шення сфери життя і діяльності людини вимушує відноситися до інформації, 

яка зберігається та циркулює в інформаційних системах, більш відповідально та 

намагатися забезпечувати її збереженість та зменшувати втрати при обміні. Су-

часна теорія інформації та кодування представляє собою розділ прикладної ма-

тематики на перетині з радіотехнікою (в частині, яка стикається з теорією обро-

бки сигналів) та інформатикою (в частині, яка стосується вимірювання кількос-

ті інформації, її властивостей та граничних співвідношень для систем передачі 

даних). Як і люба інша математична теорія, теорія інформації і кодування опе-

рує математичними моделями і використовує, головним чином, математичний 

апарат теорії ймовірностей та математичної статистики.  

Опанування матеріалу навчальної дисципліни не тільки сприяє форму-

ванню фахівця в галузі комп'ютерної інженерії, а й сприяє розвитку творчої 

особистості студента, адже галузі застосування методів, концепцій, підходів, 

методики та комплексу відповідних моделей, які вивчаються в дисципліні «Те-

орія інформації і кодування», широко застосовуються у сучасних розділах кри-

птографії, статистичного виводу, нейробіології, біоінформатиці, обробці при-

родньо-мовних повідомлень, теплофізиці, лінгвістиці, розпізнаванні образів та 

виявленні аномалій. 

 

1.2 Мета дисципліни «Теорія інформації та кодування» – формування ко-

гнітивних, афективних та моторних компетенцій в мультидисциплінарній сфері 

застосування математичних методів сучасної теорії інформації та методів побу-

дови кодів різного типу у професійній діяльності майбутнього фахівця, опану-

вання широкого спектру завадостійких, виправляючих помилки та інших видів 

кодів, а також успішної прикладної реалізації комп’ютерних методів моделю-

вання роботи та оцінки характеристик основних видів кодів із використанням 

обчислювальних можливостей сучасних мов програмування та існуючого віль-

ного програмного забезпечення. 

 

1.3 Завдання дисципліни «Теорія інформації та кодування»: 

– ознайомлення студентів із математичним апаратом та методологією по-

будови кодів різних типів; 

– навчання майбутніх фахівців із інформаційних технологій практичному 

використанню прикладних математичних методів побудови різних типів кодів 

для вирішення широкого спектру задач інформаційного обміну при проекту-

ванні інформаційних систем; 



– ознайомлення студентів базовими поняттями інформаційної кваліметрії 

для оцінювання характеристик каналів інформаційного обміну; 

– ознайомлення студентів із основними математичними моделями каналів 

зв'язку, які дозволяють здійснити опис найбільш розповсюджених типів кана-

лів; 

– забезпечення формування прикладних теоретичних знань та набуття 

практичних навичок для успішного подальшого узагальнення та творчої фено-

менологічної формалізації поставлених та непоставлених завдань, які виника-

ють у різних сферах повсякденної науково-технічної активності інженера-

дослідника; 

– розвинення у студентів навичок мультидисциплінарного прикладного ма-

тематичного моделювання із широким залученням розрахунково-

обчислювальних можливостей сучасних високорівневих мов програмування; 

– набуття студентами практичних навичок каузального та акаузального ал-

горитмічного мислення та формування додаткової аргументації при раціональ-

ному виборі релевантних методів кодування повідомлень для розв’язання при-

кладних задач побудови визначеної системи інформаційного обміну; 

– додаткове формування у студентів здатності до послідовного і логічного 

мислення та належного рівня інформаційно-обчислювальної культури, а також 

забезпечення розширення професійного науково-технічного кругозору інжене-

ра-дослідника. 

 

1.4 Передумови для вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодуван-

ня»: попереднє вивчення студентами дисциплін «Вища математика», «Теорія 

ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика», «Фізика» та 

«Основи комп'ютерної інженерії». 

 

1.5 Мова викладання: українська. 

 

1.6 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами занять: 

- загальний обсяг денної форми навчання становить 180 годин / 6,0 креди-

тів, в т.ч.: лекції – 30 годин, практичні – 30 годин, самостійна робота студентів 

– 120 годин; 

- загальний обсяг денної прискореної форми навчання становить 165 годин 

/ 5,5 кредитів, в т.ч.: лекції – 15 годин, практичні – 30 годин, самостійна робота 

студентів – 120 годин. 

 

 

ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Освітня компонента «Теорія інформації та кодування» повинна сформу-

вати наступні програмні результати навчання, що передбачені Освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів «Комп’ютерні системи та ме-

режі»: 

- знати та розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж; 



- вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей; 

- вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних 

систем та їх компонентів; 

- вміти використовувати математичні та фізичні поняття, ідеї та методи під 

час розв’язання конкретних задач в галузі інформаційних технологій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія інформації та ко-

дування» студент повинен продемонструвати достатній рівень сформованості 

певних результатів навчання через здобуття наступних програмних компетен-

тностей: 

- загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- фахові: здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації встано-

вленої політики інформаційної безпеки; здатність здійснювати організацію ро-

бочих місць, їхнє технічне оснащення, розміщення комп'ютерного устаткуван-

ня, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і 

засобів захисту інформації; знання закономірностей випадкових явищ і вміння 

застосовувати ймовірнісно-статистичні методи для вирішення професійних за-

вдань; знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння за-

стосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з 

комп’ютером; здатність опановувати та комплексно застосовувати знання тео-

ретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп'ютерів, 

їхньої архітектури й окремих блоків і компонентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія інформації та ко-

дування» студент повинен продемонструвати достатній рівень сформованості 

наступних програмних результатів навчання, які в узагальненому вигляді мож-

на навести наступним чином. 

У когнітивній сфері студент здатний продемонструвати: 

– загальне розуміння, усвідомлення та практичне творче використання 

прикладних евристичних прийомів аналізу, синтезу, аналізу через синтез, кла-

сифікації, узагальнення, систематизації та генерування асоціацій тощо; 

– стійку індивідуальну здатність до абстрактного інформаційно-

математичного мислення, конструктивного інженерного уявлення, допустимого 

експериментально-теоретичного узагальнення, успішної багатоітеративної опо-

середкованості одержуваних нових знань, критичного аналізу об’єктивних пе-

реваг та наявних недоліків існуючих підходів та моделей, творчої оцінки та са-

мостійного синтезу нових оригінальних ідей, методик та пропозицій стосовно 

кодування інформації; 

– впевнену спроможність до докладного, але до певної міри обмеженого 

аналітично-інформаційного пошуку, уважного оброблення та порівняльного 

аналізу доступної науково-технічної інформації з різних джерел, до індивідуа-

льної побудови логічних та послідовних висновків, усвідомленого викорис-

тання різноманітного математичного формалізму в рамках індивідуального 

прогресу щодо загального розуміння, застосування та творчого переосмис-

лення основних процедур побудови кодів різних типів; 



– здатність до математичного та логічного мислення, адекватного розумін-

ня, формулювання, інтерпретації, допустимої модифікації та зацікавленого дос-

лідження систем кодування інформації різних типів та дослідницької продукти-

вності, зокрема дискретних та неперервних феноменологічних математичних 

моделей, обґрунтовування раціонального вибору ефективних методів і підходів 

для каузального та акаузального розв’язування теоретичних і прикладних задач 

в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих графічних, чисельних 

та аналітичних результатів в різних цільових предметних галузях; 

– здатність намагатися постійно вчитися, послідовно, наполегливо і цілесп-

рямовано оволодівати сучасними інформаційно-технічними знаннями, прикла-

дними математичними моделями щодо здійснення інформаційного обміну, 

об’єктивно оцінювати та відповідально забезпечувати якість виконуваних роз-

рахунково-обчислювальних та лабораторних робіт; 

– впевнене вміння адекватно, релевантно, послідовно та творчо застосувати 

математичні моделі теорії інформації та кодування відповідно до наявних 

об’єктивних технічних умов, в яких наразі функціонують існуючі об’єкти інфо-

рматизації та комп’ютеризації в різних предметних галузях; 

– вміння грамотно обробляти, згладжувати, інтерполювати, апроксимувати, 

візуалізовувати, тлумачити та узагальнювати отримані чисельні, графічні та 

аналітичні результати, аналізувати, переосмислювати та представляти їх для ці-

льової аудиторії та непрофесійного загалу, обґрунтувати запропоновані інфор-

маційні рішення на сучасному науково-технічному рівні; 

В афективній сфері студент здатний: 

– критично осмислювати лекційний та позалекційний навчально-

практичний матеріал; вільно, компетентно, послідовно та раціонально будувати 

власну аргументацію; застосовувати вивчені математичні моделі процесів та 

систем до відповідних інформаційно-практичних задач сучасних комп’ютерних 

наук; 

– успішно розв’язувати прикладні обчислювальні задачі оцінки інфор-

маційних характеристик шляхом застосування сучасних розрахунково-

обчислювальних можливостей комп'ютерних засобів; 

– спілкуватися державною українською мовою як усно, так і письмово; 

– регулярно співпрацювати із іншими студентами та викладачем в процесі 

обговорення проблемних моментів на лекційних, обчислювальних лаборатор-

них та практичних заняттях, при виконанні та захисті індивідуальних розрахун-

кових завдань; ініціювати та брати участь у предметній дискусії з прикладних 

питань навчальної дисципліни «Теорія інформації і кодування», повною мірою 

розділяти цінності колективної та наукової етики. 

У психомоторній сфері студент здатний: 

– самостійно аналізувати і оцінювати основні інформаційні характеристики 

кодів різних типів; 

– застосовувати математичні методи та моделі теорії інформації і кодуван-

ня у науково-практичних ситуаціях; 

– контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та кори-

гувати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у засвоєнні 

навчального матеріалу або формуванні умінь, вмінь та навичок; 



– самостійно здійснювати пошук, систематизацію, узагальнення  

навчально-методичного матеріалу, розробляти варіанти розв’язування завдань 

й обирати найбільш раціональні з них. 

 

Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами пред-

ставлені нижче: 
 

Тема Зміст програмного результату навчання 

1 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання історичної ретроспективи формування загальної те-

орії інформації та є здатним в загальних рисах описувати основні етапи формування 

наукової галузі; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації та 

кодування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних варіантів побудови інформаційної системи 

та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових по-

відомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших 

учасників дискусії; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити модель інформаційної системи; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації і кодування. 

2 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання структури інформаційної системи та є здатним в за-

гальних рисах описувати призначення та характеристики основних структурних еле-

ментів; 

 продемонструвати знання характеристичних властивостей математичних мо-

делей каналів зв'язку інформаційних систем та є здатним в загальних рисах описува-

ти кожен з них та визначати його характеристики для запропонованих варіантів по-

будови моделі; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних варіантів математичних моделей каналів 

зв'язку та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмо-

вих повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій 

інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення характеристичних властивостей мо-

делей каналів зв'язку для запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити загальну класифікацію математичних моделей каналів зв'язку; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

3 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання первинних характеристик дискретного джерела по-
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відомлень та є здатним в загальних рисах описувати порядок їх оцінювання; 

 продемонструвати знання сутності поняття кількісної міри інформації та є 

здатним в загальних рисах описувати порядок її розрахунку для запропонованих ва-

ріантів інформаційної системи; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних варіантів оцінювання первинних та інтег-

ральних характеристик дискретного джерела повідомлень та аргументувати власну 

думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлюва-

ти переваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення первинних та інтегральних характе-

ристик дискретного джерела повідомлень для запропонованого варіанту побудови 

інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок оцінювання первинних та інтегральних характеристик 

дискретного джерела повідомлень; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання первинних та інтегральних характеристик дис-

кретного джерела повідомлень; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання первинних та інтеграль-

них характеристик дискретного джерела повідомлень. 

4 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання сутності поняття ентропії інформації та є здатним в 

загальних рисах описувати порядок її розрахунку для запропонованих варіантів ін-

формаційної системи; 

 продемонструвати знання різних видів ентропії джерела та є здатним в зага-

льних рисах описувати порядок її оцінювання; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних варіантів оцінювання ентропії дискретного 

джерела повідомлень та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в 

усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної по-

зиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення ентропії дискретного джерела пові-

домлень для запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок оцінювання ентропії дискретного джерела повідомлень 

ентропії об'єднання двох джерел; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання ентропії дискретного джерела повідомлень; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання ентропії дискретного 

джерела повідомлень. 
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5 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання основних характеристик дискретного джерела ін-

формації та є здатним в загальних рисах описувати порядок їх оцінювання; 

 продемонструвати знання теореми Шеннона про кодування дискретного дже-

рела та є здатним в загальних рисах описувати її значимість в практичному оціню-

вання якості каналів зв'язку; 

 продемонструвати знання сутності поняття продуктивність дискретного дже-

рела та швидкості передачі інформації та є здатним в загальних рисах описувати по-

рядок їх розрахунку для запропонованих варіантів інформаційної системи; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу оцінювання продуктивності дискретного 

джерела та швидкості передачі інформації та аргументувати власну думку українсь-

кою мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та 

недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення інформаційних втрат при передачі 

інформації та пропускної здатність дискретного каналу для запропонованого варіан-

ту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок оцінювання інформаційних втрат при передачі інформа-

ції; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання продуктивності дискретного джерела, швидкос-

ті передачі інформації, інформаційних втрат при передачі інформації та пропускної 

здатності дискретного каналу; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання продуктивності дискрет-

ного джерела, швидкості передачі інформації, інформаційних втрат при передачі ін-

формації та пропускної здатності дискретного каналу. 

6 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання основних характеристик неперервного джерела ін-

формації та є здатним в загальних рисах описувати порядок їх оцінювання; 

 продемонструвати знання сутності поняття продуктивність неперервного 

джерела та швидкості передачі інформації та є здатним в загальних рисах описувати 

порядок їх розрахунку для запропонованих варіантів інформаційної системи; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу оцінювання продуктивності неперервного 

джерела та швидкості передачі інформації та аргументувати власну думку українсь-

кою мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та 

недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення інформаційних втрат при кодуванні 

неперервних джерел інформації та пропускної здатність неперервного каналу для 

запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 
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у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок оцінювання інформаційних втрат при кодуванні інформа-

ції неперервного джерела; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання продуктивності неперервного джерела, швидко-

сті передачі інформації, інформаційних втрат при кодуванні інформації неперервно-

го джерела та пропускної здатності неперервного каналу; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання продуктивності непере-

рвного джерела, швидкості передачі інформації, інформаційних втрат при кодуванні 

інформації неперервного джерела та пропускної здатності неперервного каналу. 

7 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання основних класифікаційних ознак за якими здійсню-

ється класифікація кодів та є здатним в загальних рисах описувати існуючу їх класи-

фікацію; 

 продемонструвати знання сутності поняття система числення, основні систе-

ми числення, які використовуються у інформаційних системах та є здатним в загаль-

них рисах описувати основні операції над елементами поля у визначеній системі чи-

слення; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні класифікації кодів та аргументувати власну думку 

українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати пе-

реваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо належності коду до визначеної групи згідно до 

введеної класифікації; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити основні операції над елементами поля для визначеної системи чи-

слення; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо здійснення операцій над елементами поля для визначеної 

системи числення; 

 сформулювати висновки з реалізації операцій над елементами поля для ви-

значеної системи числення. 

8 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик кодів та є здатним в зага-

льних рисах описувати за ними визначений код; 

 продемонструвати знання сутності поняття оптимальне кодування та основ-

них теорем кодування для каналів і є здатним в загальних рисах описувати порядок 

оптимального кодування джерела; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 
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 брати участь у обговоренні процесу оцінювання надмірності повідомлень і 

кодів та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмо-

вих повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій 

інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення надмірності повідомлень і кодів для 

запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок оцінювання надмірності повідомлень і кодів інформацій-

ного джерела; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання надмірності повідомлень і кодів інформаційно-

го джерела; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання надмірності повідомлень і 

кодів інформаційного джерела. 

9 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик первинних кодів та є зда-

тним в загальних рисах описувати різні варіанти реалізації первинного кодування; 

 продемонструвати знання сутності первинного кодування джерела та основ-

них характеристик системи кодування і є здатним в загальних рисах описувати алго-

ритми первинного кодування різних типів; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу формування первинних кодів різних типів 

та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових по-

відомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших 

учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення основних характеристик первинних 

кодів для запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок формування первинних кодів інформаційного джерела; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання інформаційних характеристик первинних кодів; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання інформаційних характе-

ристик первинних кодів. 

10 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик двійкових та недвійкових 

кодів, що виявляють помилки та є здатним в загальних рисах описувати різні варіан-

ти реалізації завадостійкого кодування; 

 продемонструвати знання сутності роботи двійкових та недвійкових кодів, що 

виявляють помилки і є здатним в загальних рисах описувати алгоритми кодування 

визначених типів; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-
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дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу формування двійкових та недвійкових 

кодів, що виявляють помилки та аргументувати власну думку українською мовою, в 

т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки влас-

ної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення основних характеристик двійкових 

та недвійкових кодів, що виявляють помилки для запропонованого варіанту побудо-

ви інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок формування двійкових та недвійкових кодів, що виявля-

ють помилки інформаційного джерела; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання інформаційних характеристик двійкових та не-

двійкових кодів, що виявляють помилки; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання інформаційних характе-

ристик двійкових та недвійкових кодів, що виявляють помилки. 

11 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик кодів, що виправляють 

помилки (лінійний систематичний (блоковий) код, коди Хеммінга, циклічні коди) та 

є здатним в загальних рисах описувати різні варіанти реалізації завадостійкого коду-

вання; 

 продемонструвати знання сутності роботи кодів, що виправляють помилки 

(лінійний систематичний (блоковий) код, коди Хеммінга, циклічні коди) і є здатним 

в загальних рисах описувати алгоритми кодування визначених типів; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу формування кодів, що виправляють по-

милки (лінійний систематичний (блоковий) код, коди Хеммінга, циклічні коди) та 

аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових пові-

домленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших 

учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення основних характеристик кодів, що 

виправляють помилки (лінійний систематичний (блоковий) код, коди Хеммінга, ци-

клічні коди) для запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок формування кодів, що виправляють помилки інформацій-

ного джерела (лінійний систематичний (блоковий) код, коди Хеммінга, циклічні ко-

ди); 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання інформаційних характеристик кодів, що випра-

вляють помилки (лінійний систематичний (блоковий) код, коди Хеммінга, циклічні 

коди); 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання інформаційних характе-
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ристик кодів, що виправляють помилки (лінійний систематичний (блоковий) код, 

коди Хеммінга, циклічні коди). 

12 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик кодів, що виправляють 

помилки (коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Файра із багатократним повторен-

ням, ітеративні, каскадні та рекурентні коди) та є здатним в загальних рисах опису-

вати різні варіанти реалізації завадостійкого кодування; 

 продемонструвати знання сутності роботи кодів, що виправляють помилки 

(коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Файра із багатократним повторенням, ітера-

тивні, каскадні та рекурентні коди) і є здатним в загальних рисах описувати алгори-

тми кодування визначених типів; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу формування кодів, що виправляють по-

милки (коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Файра із багатократним повторенням, 

ітеративні, каскадні та рекурентні коди) та аргументувати власну думку українською 

мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недо-

ліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення основних характеристик кодів, що 

виправляють помилки (коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Файра із багатократ-

ним повторенням, ітеративні, каскадні та рекурентні коди) для запропонованого ва-

ріанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок формування кодів, що виправляють помилки інформацій-

ного джерела (коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Файра із багатократним повто-

ренням, ітеративні, каскадні та рекурентні коди); 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання інформаційних характеристик кодів, що випра-

вляють помилки (коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Файра із багатократним по-

вторенням, ітеративні, каскадні та рекурентні коди); 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання інформаційних характе-

ристик кодів, що виправляють помилки (коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема, код Фай-

ра із багатократним повторенням, ітеративні, каскадні та рекурентні коди). 

13 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик недвійкових кодів, що ви-

правляють помилки та є здатним в загальних рисах описувати різні варіанти реаліза-

ції завадостійкого кодування; 

 продемонструвати знання сутності роботи недвійкових кодів, що виправля-

ють помилки і є здатним в загальних рисах описувати алгоритми кодування визначе-

них типів; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу формування недвійкових кодів, що ви-
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правляють помилки та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в ус-

них та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної пози-

ції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення основних характеристик недвійко-

вих кодів, що виправляють помилки для запропонованого варіанту побудови інфор-

маційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок формування недвійкових кодів, що виправляють помилки 

інформаційного джерела; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінювання інформаційних характеристик недвійкових ко-

дів, що виправляють помилки; 

 сформулювати висновки з проведеного оцінювання інформаційних характе-

ристик недвійкових кодів, що виправляють помилки. 

14 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик процесу стискання інфор-

мації в цифрових системах і є здатним в загальних рисах описувати різні варіанти 

реалізації стискання інформації; 

 продемонструвати знання сутності роботи алгоритмів стискання інформації і 

є здатним в загальних рисах описувати роботу визначених алгоритмів стискання ін-

формації при передачі та архівації даних; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу стискання інформації та аргументувати 

власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усві-

домлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників диску-

сії; 

 захищати власну думку щодо визначення алгоритму стискання інформації для 

запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок роботи визначеного алгоритму стискання інформації при 

передачі та архівації даних; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

15 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання загальних характеристик, які дозволяють оцінювати 

ефективність кодування та передачі інформації і є здатними в загальних рисах опи-

сувати різні варіанти оцінювання визначених характеристик; 

 продемонструвати знання сутності процедури використання зворотного зв'яз-

ку для підвищення ефективності систем передачі інформації і є здатним в загальних 

рисах описувати роботу визначених алгоритмів зі зворотними зв'язками; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 

здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно теорії інформації і ко-

дування під час обговорення проблемних питань та дискутування; 

в афективній сфері: 
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 брати участь у обговоренні процесу оцінювання ефективності кодування та 

передачі інформації та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в ус-

них та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної пози-

ції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо визначення ефективності кодування і передачі 

інформації для запропонованого варіанту побудови інформаційної моделі; 

у психомоторній сфері: 

 відтворити порядок роботи визначеного алгоритму кодування інформації зі 

зворотними зв'язками; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області теорії інформації та кодування. 

 

 

ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  
 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / прискорена форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П(С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи інформаційного функціонування цифрових систем 

1 Інформація та інформаційні процеси. Терміноло-

гія дисципліни. Повідомлення та інформація. 
12 2/1 0 0 10 

2 Основи інформаційної взаємодії. Моделі інфор-

маційних систем. Математичні моделі каналу 

зв'язку. Предмет теорії інформації та кодування. 

12 2/1 0 0 10 

3 Загальні характеристики дискретних джерел ін-

формації. Первинні характеристики дискретного 

джерела повідомлень. Кількісна міра інформації. 

Інтегральні інформаційні характеристики дискре-

тного джерела інформації. 

12 2/1 2 0 8 

4 Ентропія та її властивості. Безумовна ентропія.  

Умовна ентропія. Ентропія об'єднання двох дже-

рел. 

12 2/1 2 0 8 

5 Характеристики дискретних джерел інформації. 

Продуктивність дискретного джерела та швид-

кість передачі інформації. Інформаційні втрати 

при передачі інформації та пропускна здатність 

дискретного каналу. Теорема Шеннона про коду-

вання дискретного джерела. 

12 2/1 4 0 6 

6 Характеристики неперервних джерел інформації. 

Квантування сигналів та інформаційні втрати 

при кодуванні неперервних джерел. Продуктив-

ність неперервного джерела та швидкість пере-

дачі інформації. Пропускна здатність непере-

рвного каналу. 

12 2/1 2 0 8 

Змістовний модуль 2. 

 Основи процесу кодування повідомлень 

7 Кодування в дискретних і неперервних каналах. 12 2/1 4 0 6 



№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / прискорена форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П(С) Лаб СРС 

Класифікація кодів і їх загальні характеристики. 

Системи числення. Основні операції над елемен-

тами поля. 

8 Загальна характеристика кодів та оптимальне ко-

дування. Надмірність повідомлень і кодів. Осно-

вні теореми кодування для каналів. Оптимальне 

кодування. 

12 2/1 2 0 8 

9 Первинні коди. Нерівномірні двійкові первинні 

коди. Рівномірні двійкові первинні коди. Недвій-

кові первинні коди. 

12 2/1 2 0 8 

Змістовний модуль 3. 

Загальна характеристика основних типів кодів 

10 Загальна характеристика кодів, що виявляють 

помилки. Двійкові коди, що виявляють помилки. 

Недвійкові коди, що виявляють помилки. 

12 2/1 4 0 6 

11 Загальна характеристика кодів, що виправляють 

помилки. Лінійний систематичний груповий 

(блоковий) код. Коди Хеммінга. Циклічні коди. 

12 2/1 4 0 6 

12 Загальна характеристика кодів, що виправляють 

помилки. Коди Боуза – Чоудхурі – Хоквінгема. 

Код Файра та код із багатократним повторенням. 

Ітеративні, каскадні та рекурентні коди. 

12 2/1 4 0 6 

13 Загальна характеристика недвійкових кодів, що 

виправляють помилки. Стисла характеристика 

основних недвійкових кодів. Багатовимірні іте-

ративні коди. Недвійковий ланцюговий код. 

12 2/1 0 0 10 

14 Стиснення інформації в цифрових системах. 

Способи стиснення даних при передачі. Способи 

стиснення даних при архівації. 

12 2/1 0 0 10 

15 Ефективність кодування та передачі інформації. 

Вірогідність передачі кодованих повідомлень та 

збільшення основи коду. Використання зворот-

ного зв'язку для підвищення ефективності пере-

давання інформації. Перспективи розвитку циф-

рових інформаційних систем. 

12 2/1 0 0 10 

Усього годин 180/165 30/15 30 0 120 

 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – 

самостійна робота студентів.  

  



3.2. Тематика практичних занять 
 

№  Тема заняття 

1 Обчислення інформаційних характеристик дискретних джерел інформації 

2 Статистичне кодування дискретних джерел 

3 Моделі дискретних джерел інформації та їх характеристики 

4 Класифікація кодів та їх основні характеристики 

5 Побудова двійково-десяткових та двійкових рефлексних кодів 

6 Побудова двійкових кодів, що виявляють помилки 

7 Побудова двійкових кодів, що виправляють однократні помилки 

8 Побудова двійкових циклічних кодів 

 

3.3. Перелік індивідуальних та/або групових завдань 
 

№ 

з/п 

Назва теми або тем, з яких виконується 

індивідуальне завдання 

Назва і вид індивідуального завдання 

1 Змістовний модуль 2 Основи процесу 

кодування повідомлень. 

Кодування в дискретних і неперервних 

каналах. Класифікація кодів і їх загальні 

характеристики. Системи числення. Ос-

новні операції над елементами поля. За-

гальна характеристика кодів та оптима-

льне кодування. Надмірність повідом-

лень і кодів. Основні теореми кодування 

для каналів. Оптимальне кодування. Пе-

рвинні коди. Нерівномірні двійкові пер-

винні коди. Рівномірні двійкові первинні 

коди. Недвійкові первинні коди. 

Реферативний огляд за обраним студентом 

напрямком процесу кодування інформації в 

сучасних інформаційних системах або осно-

вних характеристиках процесу кодування 

повідомлень. За узгодженням з викладачем 

студент обирає один з напрямків процесу 

кодування інформації або визначену харак-

теристику процесу кодування повідомлень 

та готує реферативний огляд, у якому пови-

нен визначити місце розглянутого напрямку 

в системі інформаційного обміну, вплив ви-

значеного елементу на роботу інформаційної 

системи,  наявність наукових публікацій, які 

висвітлюють питання застосовності обрано-

го напрямку або характеристики процесу 

кодування повідомлень, аналіз наведених 

публікацій та перспективи розвитку обрано-

го напрямку. 

2 Змістовний модуль 3 Загальна харак-

теристика основних типів кодів 

Загальна характеристика кодів, що вияв-

ляють помилки. Двійкові коди, що вияв-

ляють помилки. Недвійкові коди, що ви-

являють помилки. Загальна характерис-

тика кодів, що виправляють помилки. 

Лінійний систематичний груповий (бло-

ковий) код. Коди Хеммінга. Циклічні ко-

ди. Загальна характеристика кодів, що 

виправляють помилки. Коди Боуза – Чо-

удхурі – Хоквінгема. Код Файра та код із 

багатократним повторенням. Ітеративні, 

каскадні та рекурентні коди. Загальна 

характеристика недвійкових кодів, що 

виправляють помилки. Стисла характе-

ристика основних недвійкових кодів. Ба-

гатовимірні ітеративні коди. Недвійко-

Реферативний огляд за обраним студентом 

основним типом коду. За узгодженням з ви-

кладачем студент обирає один з типів кодів і 

готує реферативний огляд, у якому повинен 

визначити основні інформаційні характерис-

тики обраного типу коду, особливості прак-

тичної реалізації такого коду, характеристи-

ка технічних систем, які використовують 

обране кодування, наявність наукових пуб-

лікацій, які висвітлюють питання застосов-

ності обраного типу коду, аналіз наведених 

публікацій та перспективи розвитку обрано-

го кодування повідомлень. 



вий ланцюговий код. Стиснення інфор-

мації в цифрових системах. Способи 

стиснення даних при передачі. Способи 

стиснення даних при архівації. Ефектив-

ність кодування та передачі інформації. 

Вірогідність передачі кодованих повідо-

млень та збільшення основи коду. Вико-

ристання зворотного зв'язку для підви-

щення ефективності передавання інфор-

мації. Перспективи розвитку цифрових 

інформаційних систем. 

 

 

ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів денної форми навчання 

 
№ Назва і короткий зміст контрольно-

го заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення результатів 

навчання для отримання максимум балів 

1 Захист практичних робіт 50 Студент здатний продемонструвати критичне 

осмислення лекційного та позалекційного матері-

алу, брати кваліфіковану участь у дискусії з наве-

денням аргументаці; виконав обчислювальні та 

практичні роботи та навів аргументовані відпові-

ді на уточнювальні та додаткові запитання.  

2 Модульна контрольна робота №1 

до змістовного модулю №1 «Тео-

ретичні основи інформаційного 

функціонування цифрових систем» 

10 Студент виконав тестові та розрахунково-

обчислювальні завдання, що відповідають про-

грамним результатам навчання за темами змісто-

вого модулю №1 

3 Модульна контрольна робота №2 

до змістовного модулю №2 «Осно-

ви процесу кодування повідом-

лень» 

10 Студент виконав тестові та розрахунково-

обчислювальні завдання, що відповідають про-

грамним результатам навчання за темами змісто-

вого модулю №2 

4 Модульна контрольна робота №3 

до змістовного модулю №3 «Зага-

льна характеристика основних ти-

пів кодів» 

10 Студент виконав тестові та розрахунково-

обчислювальні завдання, що відповідають про-

грамним результатам навчання за темами змісто-

вого модулю №3 

5 Реферативний огляд № 1 за змісто-

вним модулем № 2 

10 Студент підготував реферативний огляд, який 

відповідає програмним результатам навчання за 

змістовним модулем № 2. 

6 Реферативний огляд № 2 за змісто-

вним модулем № 3 

10 Студент підготував реферативний огляд, який 

відповідає програмним результатам навчання за 

змістовним модулем № 2. 

Поточний контроль 100 

(*0,5) 

- 

Підсумковий контроль Студент виконав тестові та розрахунково-

обчислювальні індивідуальні завдання та навів 

аргументовані відповіді на ситуаційні завдання, 

що відповідають програмним результатам успіш-

ного навчання з дисципліни «Теорія інформації та 

кодування» 

Всього 100 - 



4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів заочної форми навчання 
 

№ Назва і короткий зміст контро-

льного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення  

результатів навчання для отримання  

максимальної кількості балів 

1 Тестова контрольна робота, яка 

виконується студентом індиві-

дуально в системі Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що відпові-

дають програмним результатам навчання з дис-

ципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав обчислювально-розрахункові 

завдання білету та навів аргументовані відповіді 

на ситуаційні завдання, що відповідають про-

грамним результатам навчання з дисципліни 

«Теорія інформації та кодування» 

Всього 100 - 

 

 

4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів на-

вчання під час підсумкового контролю 
 

Синтезований опис  

компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення  

програмного результату навчання  

Когнітивні: 

 студент здатний продемон-

струвати знання і розуміння ос-

нов процесу інформаційного 

обміну в інформаційних систе-

мах та основних характеристик 

дискретних інформаційних дже-

рел, порядок їх розрахунку, ви-

значення та оцінки; 

 студент здатний продемон-

струвати знання і розуміння ос-

нов процесу кодування повідом-

лень та загальної класифікації 

кодів; 

 студент здатний продемон-

струвати знання і розуміння іс-

нуючих типів кодів, порядок їх 

роботи, інформаційні характери-

стики та особливості практичної 

реалізації різних типів кодів. 

75-89% – студент припускається незначних помилок у описі 

процесу інформаційного обміну, процесу кодування повідом-

лень дискретного джерела та роботи різних типів кодів, недо-

статньо повно визначає прикладний зміст роботи різних типів 

кодів, неповною мірою розуміє переваги та недоліки різних 

типів кодів, припускається несуттєвих фактичних помилок при 

витлумаченні розрахунково-графічних результатів 

60-74% – студент некоректно формулює порядок процесу коду-

вання повідомлень дискретного інформаційного джерела та 

значення його основних інформаційних та робить суттєві поми-

лки у тлумачення процесу кодування повідомлень різними ти-

пами кодів, присукається грубих помилок у витлумаченні та 

основних розрахунках, а також при оформленні розрахункової 

або обчислювальної практичної роботи 

менше 60% – студент не може обґрунтувати свою позицію тлу-

мачення роботи різних типів кодів, не володіє методикою роз-

рахунків основних інформаційних характеристик кодів, не мо-

же самостійно здійснювати обрахування основних характерис-

тик різних типів кодів; не має належної уяви про типи задач та 

витлумачення одержаних результатів 

Афективні: 

 студент здатний критично 

осмислювати матеріал лекцій-

них та практичних занять; аргу-

ментувати власну позицію, 

спроможний оцінити аргументо-

ваність вимог та компетентно 

дискутувати у професійному 

середовищі; 

75-89% – студент припускається певних логічних помилок в 

аргументації власної позиції в дискусіях на заняттях та під час 

захисту практичних та індивідуальних розрахункових завдань, 

відчуває певні складності у поясненні фахівцю та колегам пев-

них подробиць та окремих аспектів професійної проблематики 

60-74% – студент припускається істотних логічних помилок в 

аргументації власної позиції, виявляє недостатню ініціативу до 

участі у дискусіях та індивідуальних консультаціях за наявності 

складності у виконанні лабораторних та індивідуальних за-

вдань; відчуває істотні складності при поясненні фахівцю або 



 студент здатний креативно 

співпрацювати із іншими студе-

нтами та викладачем; ініціювати 

і брати участь у конструктивній 

та аргументованій дискусії, роз-

діляти цінності колективної та 

наукової етики у сфері приклад-

них загальнонаукових дослі-

джень 

нефахівцю окремих аспектів професійної проблематики 

менше 60% – студент не здатний продемонструвати вільного 

володіння логікою та аргументацією у виступах, не виявляє 

ініціативи до участі у професійній дискусії, до консультування 

з проблемних питань виконання лабораторних та індивідуаль-

них завдань, не здатний пояснити нефахівцю суть відповідних 

проблем професійної діяльності; виявляє зневагу до етики на-

вчального процесу  

Психомоторні: 

 студент здатний самостійно 

працювати, розробляти оригіна-

льні варіанти індивідуальних 

рішень, впевнено та кваліфіко-

вано звітувати про них; 

 студент здатний спокійно 

та зосереджено слідувати мето-

дичним підходам до прикладних 

розрахунків; 

 студент здатний повною 

мірою контролювати результати 

власних зусиль та намагатися 

оптимально коригувати свої 

власні зусилля 

75-89% – студент припускається певних помилок у стандартних 

методичних підходах та відчуває ускладнення при їх модифіка-

ції за зміни вихідних умов навчальної або прикладної ситуації 

60-74% – студент відчуває ускладнення при модифікації стан-

дартних методичних підходів за зміни вихідних умов навчаль-

ної або прикладної ситуації 

менше 60% – студент нездатний самостійно здійснювати пошук 

та опрацювання методів та алгоритмів розв’язання детермініс-

тичних, ймовірнісних, статистичних та стохастичних задач, 

виконувати індивідуальні завдання, проявляє ознаки академіч-

ної недоброчесності при підготовці індивідуальних завдань та 

виконанні контрольних робіт, не сформовані навички самооці-

нки результатів навчання і навичок міжособистісної комунікації 

з прийняття допомоги з виправлення поточної ситуації 

 
 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального завдання; 

 оцінювання самостійності та якості виконання завдання в 

ході звіту-захисту та співбесіди 

2.  Модульні контрольні 

роботи 
 стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 

Підсумковий контроль  стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 

 

 

VI РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

6.1. Основна література 
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