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Силабус навчальної дисципліни  

«Технології цифрового телевізійного, мультимедійного 

та звукового мовлення»  
  

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3/90  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Принципи побудови проектування та експлуатації радіоелектронних 

систем та комп'ютеризованих комплексів виявлення небезпечних та 

заборонених предметів  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Сформувати знання, вміння і навички, необхідні для розуміння  основ 

побудови проектування та експлуатації доглядових систем  та комплексів 

убезпечення цивільної авіації  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Принципи проектування та експлуатації радіоелектронних систем зв'язку, 

мовлення для передач телевізійних програм  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Самостійно аналізувати принципи функціонування доглядових систем, 

виконувати основі роботи з експлуатації доглядової техніки  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Ідеологія системного проектування та автоматизована 

технологія проектування і експлуатації. Агрегативні математичні моделі 

опису складових частин системи і системи в цілому. Модифікований 

метод повного перебору синтезу системи на етапі системного 

проектування.  

Види занять: лекційні та лабораторні.  

Методи навчання: студентсько-орієнтоване навчання, презентації, бесіди 

та дискусії, робота в Google Classroom (електронні лекції, лабораторні 

роботи, дистанційні консультації, тестування).  

Форми навчання: проблемні й оглядові лекції, лабораторні заняття, 

заняття із застосуванням комп’ютерної техніки  

Пререквізити  «Мережі доступу в телекомунікаціях - бездротові радіоканали з кінцевими 

пристроями»  

Пореквізити  «Проектування та експлуатація телекомунікаційних супутникових систем 

роздачі телевізійних програм»  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду 
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Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Корп. 3, ауд. 3/302 (комп’ютерний клас); 3/114 (лекції)  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Экзамен, тестування  

Кафедра  телекомунікаційних та радіоелектронних систем  

Факультет  аеронавігації, електроніки та телекомунікацій  

Викладач    

Сундучков Константин Станиславович  

Посада: професор 

Вчений ступінь: д.т.н.  

Профайл викладача:   

Тел.: 097 227 7054  

E-mail: k.sunduchkov@gmail.com  

Робоче місце: корп. 3, ауд. 3/305  

  

   

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Лекції відповідають тенденціям розвитку доглядових систем, оригінальні 

завдання до лабораторних і розрахунково-графічних робіт  

Лінк на дисципліну  https://classroom.google.com/c/NTQ2MDYyOTgwMzJa  
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