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Семестр, у якому  

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Бакалаврам – п’ятий семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких  

пропонується вивчити 

дисципліну 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік  

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує  

дисципліна 

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у галузі автоматизації та теле-

комунікації із застосуванням сучасних технічних за-

собів; 

- здатність аргументувати вибір технічних засобів ав-

томатизації та зв’язку з урахуванням їх властивостей 

та характеристик, а також вимог до системи і експлуа-

таційних умов; 

- здатність брати участь в проектуванні систем авто-

матизації, телекомунікаційних систем та мереж  

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчен-

ня дисципліни 

Знання з теорії інформації та передачі сигналів,  

електроніки і мікросхемотехніки, електричних кіл та 

ліній залізничної автоматики 

Основні теми  

дисципліни 

32 години лекцій, 32 години практичних занять 

Теми лекцій 

1. Загальна структура та основні характеристики 

систем цифрового зв’язку 

2. Імпульсно-кодова модуляція 

3. Кодування текстових повідомлень 

4. Види цифрової модуляції сигналів 

5. Стиснення даних. Кодування джерела інформації 

6. Стиснення зображень та відеоданих 

7. Шифрування даних 

8. Ущільнення каналів зв’язку. Розподілення ресурсу 

зв’язку 

9. Загальні принципи побудови систем мобільного 

зв’язку 

Теми практичних занять 

1. Визначення параметрів та характеристик детермі-

нованих сигналів 



2. Визначення енергетичних та спектральних характе-

ристик періодичних та неперіодичних сигналів 

3. Перетворення аналогових сигналів у цифрові послі-

довності за допомогою імпульсно-кодової модуляції 

4. Кодування текстових повідомлень 

5. Дослідження цифрових методів модуляції сигналів 

6. Методи стиснення цифрових даних 

7. Методи стиснення зображень 

8. Методи шифрування даних 

9. Скремблювання цифрових послідовностей 

10. Дослідження методів ущільнення каналів зв’язку 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Волоконно-оптичні лінії зв’язку 

2. Системи мобільного зв’язку четвертого покоління 

LTE та WiMAX 

3. Локальні бездротові мережі Wi-Fi 

Мова викладання Українська 
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