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172. “Телекомунікації та радіотехніка” спеціальність “Безпроводові та медійні 

технології”, бакалаври 

 

1. Вступ до спеціальності 

2. Цифрове оброблення сигналів 

3. Приймальні та передавальні пристрої 

4. Основи інформаційних технологій та комп’ютерного зору 

5. Радіотехнічні системи 

6. Технічна експлуатація радіотехнічних систем та комплексів 

7. Цифрове ТВ, звукове та мультимедійне мовлення 

8. Методи стиснення аудіовізуальної інформації 

9. Технології виробництва АВ контенту 

10. Схемотехніка та конструюванням пристроїв зв'язку 

11. Радіоелектронне керування та радіо автоматика 

12. Основи телебачення та радіомовлення 

13. Проектування радіотехнічних систем 

14. Інтерактивні мультимедійні застосування 

15. Технології доставки мультимедійного контенту 

 

172. “Телекомунікації та радіотехніка” спеціальність Апаратура Радіозв’язку, 

радіомовлення та  телебачення. Магістри  

1. Служби доставки відео контенту  і інтегровані з ним служби  

2. Технології виробництва Аудіо Відео та мультимедійного  контенту 

3. Сучасні методи цифрового оброблення Аудіо Відео інформації 

4. Цифрове ТВ, звукове та мультимедійне мовлення 

5. Новітні аудіовізуальні та мультимедійні технології 

6. Технічна експлуатація засобів кабельного телебачення 

7. Прикладні технології Аудіо Відео і мультимедійних систем і технологій  

8. Керування Радіо Частотним ресурсом для ТВ та мультимедійних служб  

9. Формування та обробляння аудіо інформації 

10. Проектування систем та мереж  мовлення 

11. Технічна експлуатація засобів мовлення 

12. Технології цифрового ТВ,  мультимедійного та звукового мовлення  

13. Проектування систем та мереж цифрового мовлення 

14. Інтерактивні технології доставки Аудіо Відео контенту 

 

125 «Кібербезпека» бакалаври, магістри 

1. Цифрова обробка сигналів  

2. Методологія та організація наукових досліджень 

3. Цифрова обробка сигналів +системи телебачення 



061 – ЖУРНАЛІСТИКА (бакалавр зі спеціалізації “Реклама та зв’язки з 

громадськістю”) 

1. Аудіовізуальні технології в медіа індустрії 

 

 

122 «Комп’терні науки», магістри 

1. Методологія наукових досліджень 

2. Опрацювання зображень методами штучного інтелекту 

 

172. “Телекомунікації та радіотехніка”, Аспіранти 

1. Наукова творчість  

2. Спеціальні глави теорії телекомунікацій та Радіотехніки  

3. Методи ефективного використання каналів та Радіочастотного ресурсу  

 

172. “Телекомунікації та радіотехніка” бакалаври, факультет ТР 

1.Цифрове обробляння сигналів та системи телебачення і радіомовлення 

2. Радіотехнічні системи передавальні й приймальні пристрої 


