
Тематика ВКР кафедри МТ та ЦТ 

Тема (укр.) Тема (анг) 

Принципи побудови мережі 5G мовлення Principles of implementation of 5G Broadcast network 

Автоматизований аналіз клітин крові на мікроскопічному 

зображенні 
Automatic analysis of blood cells on microscopic image 

Підвищення ступеня стиснення алгоритму JPEG у телевізійному 

виробництві 

Increasing the compression ratio of the JPEG algorithm in 

television production 

Налагодження технічних засобів для мовлення в режимі 

реального часу з використанням сервісу YouTube. 

Set up technical means for real-time broadcasting using the 

YouTube service. 

Дослідження параметрів відтворення кольору зображень на базі 

матриць IPS, S-OMOLED, Retina 

Investigation of image color reproduction parameters based on 

IPS, S-OMOLED, Retina matrices 

Організація одночасного мовлення на платформи Facebook, 

YouTube, Zoom. 

Organization of simultaneous broadcasting on Facebook, 

YouTube, Zoom platforms. 

Сучасні методи корекції відео зображень Modern methods of video image correction 

Дослідження щодо впровадження цифрового мовлення стандарту 

DRM у діапазоні аналогового FM мовлення. 

Research on the implementation of digital broadcasting of the 

DRM standard in the range of analog FM broadcasting. 

Застосування смуги 26 МГц діапазону ВЧ для впровадження 

цифрового звукового DRM мовлення 

Use of 26 MHz RF band to implement digital audio DRM 

broadcasting 

Вплив вибору алгоритму стиснення аудіосигналів системи DRM 

на якість звукових програм 

Influence of DRM audio signal compression algorithm selection 

on audio program quality 

Кабельна система IPTV Лиманского района IPTV cable system of Liman district 

Цифровий радіоприймальний пристрій з мікроконтроллерним 

управлінням 
Digital radio receiver with microcontroller control 

Автоматизовані системи керування рухом на базі комп'ютерного 

зору 
Automated motion control systems based on computer vision 

5G-технології для потокового передавання відео 5G technology for video streaming 

Адаптивне потокове передавання відео в системах DVB Adaptive video streaming in DVB systems 

Аналіз системи розпізнавання об’єктів на зображенні за їх 

ознаками 

Analysis of objects recognition system in the image by their 

features 

Аналіз методів пошуку зображень за змістом на основі 

дескрипторів особливих точок 

An analysis of content-based image retrieval methods by 

descriptors of key points 

Аналіз методів сегментації та підрахунку клітин в медичних 

системах на базі комп'ютерного зору 

Segmentation and counting methods analysis in medical system 

based on computer vision 

Ефективність протоколів інтерактивного телебачення за 

стандартами OTT/IPTV 

Efficiency of protocols for OTT/IPTV interactive television 

Дослідження пропускної здатності супутникової системи Starlink Starlink Satellite System Capacity Study 

Виробництво аудіоконтента для мовлення з використанням 

новітніх технологій імерсивного звукопередавання 

Broadcasting audio content production based on usage of new 

technologies of immersive sound reproduction 

Забезпечення оптимальної якості звучання під час виробництва 

аудіоконтенту 

Optimal quality achieving at audio content production 

Удосконалення алгоритму стиснення EZW на основі вейвлет 

перетворення для зображень надвисокої чіткості 

Improving EZW compression algorithm based on wavelet 

transformation for UHD images 

Розроблення систем телебачення на основі моделі 

кольоросприйняття 

Development of television systems based on the color perception 

model 

 


