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Силабус навчальної дисципліни  
«ОСНОВИ РАДİОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ»  

  

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ECTS/години  

3 / 90  

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Принципи і системи формування сигналів радіо- і телевізійного мовлення, а 

також існуючі системи і мережі розподілу програм мовлення.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Курс спрямований на розкриття студентові сучасних концепцій, методів і 

технологій телевізійного та звукового ефірного (радіо-) мовлення, зокрема, 

принципів передавання аудіовізуальної інформації, технічних підходів до 

побудови систем телебачення та радіомовлення, особливостей організації 

телевізійних і радіомовних мереж.  

Чому можна 

навчитися  

(результати 

навчання)  

По завершенні курсу студент знатиме:  
• методи формування й аналізу функціональних перетворень сигналів 

телевізійного та звукового мовлення;  
• методи оцінювання якості відтворюваної аудіовізуальної інформації в 

системах мовлення;  
• методи дослідження сучасних систем цифрового телебачення та 

радіомовлення;  
• методи передавання та приймання сигналів телебачення та звукового 

мовлення;  
• методи дослідження мереж розподілу програм телевізійного та звукового 

мовлення.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

По завершенні курсу студент вмітиме самостійно:  
• розбиратися в роботі типових вузлів і блоків сучасних телевізійних і 

радіомовних передавачів і приймачів;  
• визначати основні параметри систем телебачення та радіомовлення;  
• визначати характеристики сигналів телевізійного та звукового мовлення;  
• контролювати роботу та діагностувати мережі телевізійного і звукового 

мовлення;  
• аналізувати результати вимірювання параметрів та робочих характеристик 

мереж телевізійного і звукового мовлення.  



Навчальна 

логістика  

Зміст дисципліни: Сигнали та інтерфейси цифрового телебачення. Сигнали 

та інтерфейси цифрового звукового мовлення. Обробка аудіовізуальної 

інформації. Системи цифрового телевізійного та звукового мовлення. Мережі 

цифрового телевізійного та звукового мовлення. Послуги цифрового 

телевізійного та звукового мовлення.  
Види занять: лекції, лабораторні.  
Методи навчання: проблемний виклад, дослідницькі методи, презентації, 

бесіди та дискусії, робота в Google Classroom (електронні лекції, семінари, 
лабораторні роботи, дистанційні консультації, тестування).  

Форми навчання: очна, дистанційна.  

Пререквізити  «Вища математика», «Фізика», «Теорія електрозв’язку», «Теорія передачі 

інформації та кодування».  

Постреквізити  «Системи мобільного зв'язку»,  

«Захист інформації в телекомунікаційних системах»,  
«Основи експлуатації телекомунікаційних систем»  

Інформаційне 

забезпечення  
з репозитарію та 

фонду  
НТБ НАУ  

1. Серов А. В. Эфирное цифровое телевидение DVB T/H. — СПб.: «БХВ-

Петербург», 2010. — 464 с.  
2. Смирнов А. В., Пескин А. Е. Цифровое телевидение: от теории к 

практике. — М.: «Горячая линия – Телеком», 2005. — 352 с.  
3. Смирнов А. В. Основы цифрового телевидения. — М.: «Горячая линия 

– Телеком», 2001. — 224 с.  
4. Мамаев Н. С., Мамаев Ю. Н., Теряев Б. Г. Системы цифрового 

телевидения и радиовещания / Под ред. Н. С. Мамаева. — М.:  
«Горячая линия – Телеком», 2007. — 254 с.  
5. Карякин В. Л. Цифровое телевидение. — «Солон-Пресс», 2008. — 272 

с.  
6. Зубарев Ю. Б., Кривошеев М. И., Красносельский И. Н. Цифровое 

телевизионное вещание. Основы, методы, системы. — М.: НИИ радио, 2001. 

— 568 с.  
7. Локшин Б. А. Цифровое вещание. От студии к телезрителю / Под ред. 

Л. С. Виленчика. — М.: «Сайрус Системс», 2001. — 448 с.  
8. Мамчев Г. В. Основы радиосвязи и телевидения. — М.: «Горячая линия 

– Телеком», 2007. — 416 с.  
9. Рихтер С. Г. Цифровое радиовещание. — М.: «Горячая линия – 

Телеком», 2008. — 352 с.  

10. Попов О. Б., Рихтер С. Г. Цифровая обработка сигналов в трактах 

звукового вещания. — М.: «Горячая линия – Телеком», 2007. — 341 с.  
11. Джакония В. Е., Гоголь А. А., Друзин Я. В. и др. Телевидение. Изд. 4 е / 

Под ред. В. Е. Джаконии. — М.: «Горячая линия – Телеком», 2007. — 616 с.  

Локація та 

матеріальнотехніч

не забезпечення  

Корп. 3, ауд. 3/223(226) (комп’ютерні класи);  

3/201(203) (лекції)  

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика  

Диференційований залік  

Кафедра  телекомунікаційних та радіоелектронних систем  

Факультет  аеронавігації, електроніки та телекомунікацій  



Викладач(і)  Климчук Володимир Павлович 

Посада: професор кафедри ТКРС Вчений ступінь: 

к.т.н.  

Профайл викладача:  
http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11049 
Тел.: +380974881658  
E-mail: volodymyr.klymchuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: корп. 3, ауд. 3/208  

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  https://classroom.google.com/ 

http://tks.nau.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/11/3_29_Osnovy_radiomovlennya_i

_TB_NP.doc 

http://tks.nau.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/11/3_29_Osnovy_radiomovlennya_i

_TB_RNP.d oc   

  


