
 

№ ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ (ТЕМ) ВРБ, ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

  

1 Розвиток телекомунікаційної мережі на базі технології РОN 

2 Розвиток ТМ з використанням обладнання широкосмугового доступу різних виробників 

3 Реконструкція ТМ з організацією мультисервісної мережі. 

4 Реконструкція телефонної мережі з впровадженням мультисервісного обладнання. 

5 Реконструкція ТМ з організацією широкосмугового абонентського доступу. 

6 Дослідження систем розподілу інформації з чергами 

7 Розробка фрагменту мережі  технології LTE-Advanced для оператора мобільного зв’язку 

8 Розвиток мережі мобільного зв’язку на базі технології LTE-Advanced. 

9 
Розвиток мережі Wi-Fi стандарту ІЕЕЕ 802.11ас для торгових та бізнес  центрів, готелів 
тощо 

10 Принципи управління мережами мобільного зв’язку нового покоління 

11 Математичні моделі трафіка телекомунікаційних мереж  

12 Побудова мережі безпроводового доступу на базі технології Wi-Fi/Indoor та Wi-Fi/Outdoor 

13 Аналiз навантаження в канаі IР-мережi при передачi трафiку протоколу SIP 

14 Розвиток мepeжi NB-LTE IoT для мобiльного оператора 

15 Конвергенція фіксованої та мобільної мереж на платформі FMC. 

16 Розвиток мережі з використанням обладнання Huawei. 

17 Дослідження параметрів якості обслуговування доступу в мережі LTE-Advanced 

18 Аналіз показників якості передачі трафіка медіа додатків в каналі WI-FI мережі 

19 Дослідження варіантів побудови мереж IP-телефонії 

20 Побудова мережі спільноканальної сигналізації №7 

21 Особливості впровадження мультисервісної мережі абонентського доступу на ТМ 

22 Дослідження варіантів забезпечення якості обслуговування в шлюзах IP-телефонії 

23 Дослідження пропускної спроможності мережі на базі технології LTE-NB/IOT 

24 Підвищення характеристик якості QOS мереж 4G/LTE 

25 Аналіз трафіка в корпоративних IP-мережах 

26 Дослідження телекомунікаційних систем з постійною тривалістю обслуговування. 

27 
Дослідження впливу закону розподілу тривалості обслуговування на характеристики 
телекомунікаційних систем 

28 Підвищення ефективності центрів обслуговування викликів на мережах мобільного зв’язку 

 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ  
 НА КАФЕДРІ КОМУТАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 
 



29 Дослідження характеристик якості мережі мобільного зв’язку 

30 Дослідження організації центрів обслуговування викликів на міських телефонних мережах 

31 Аналіз характеристик якості трафіку мережі E UTRAN/LTE-Advanced 

32 Дослідження трафіку телекомунікаційних мереж та його математичні моделі 

35 Дослідження параметрів якості обслуговування доступу в мережі LTE-Advanced 

36 Аналіз показників надійності сучасних телекомунікаційних мереж 

37 
Адаптація  структури  міської телекомунікаційної мережі до добових коливань 
навантаження 

38 Дослідження трафіка пакетної мережі зв’язку з оцінкою його показника Херста 

39 Аналіз методів  якості обслуговування в телекомунікаційних мережах 

40 Дослідження систем масового обслуговування в загальноцільовій системі GPSS WORLD 

41 
Дослідження технологій передачі мультимедійного трафіка в реальному масштабі часі в 
корпоративних мережах 

42 Дослідження функціонування телекомунікаційних систем в умовах реального трафіка 

43 Аналіз показників трафіку додатків в каналі Wi-Fi мережі ,які чутливі до втрат пакетів 

44 Імітаційне моделювання потоків трафіку у телекомунікаційних системах 

45 Дослідження варіантів побудови мережі радіодоступу Wi-MAX 

46 Аналіз засобів побудови мережі доступу до Інтернет на базі технології GPON 

47 Аналіз інформаційної надлишковості трафіку протоколу  HTTP в каналі IP мережі 
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