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ППООВВІІДДООММЛЛЕЕННННЯЯ 

Пропозиції Харківського національного університету радіоелектро-
ніки щодо нової редакції паспортів спеціальностей  

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі,  
05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій 

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі 

 

I. Формула спеціальності 

 

Галузь науки і техніки, яка охоплює теоретичні і методологічні основи структу-

рної та функціональної побудови телекомунікаційних систем у цілому, мереж по-

штового зв'язку, транспортних мереж, мереж доступу, засобів управління мережами 

та послугами. Основним її змістом є теоретичні й експериментальні дослідження 

принципів і методів проектування, вдосконалення та оптимізації телекомунікацій-

них систем і мереж на базі проводових та безпроводових ліній зв'язку, що прово-

дяться з метою покращення загальносистемних показників ефективності: продукти-

вності, безпеки, стійкості (надійності, живучості, завадозахищеності), достовірності та 

інших показників якості обслуговування. Об'єктами дослідження є процеси інфор-

маційного обміну та управління цим обміном, що протікають в телекомунікаційних 

системах та мережах, об’єктах поштового зв’язку. 

 

II. Напрямки досліджень 

 

1. Розроблення теорії та методології побудови, експлуатації, забезпечення елек-

тромагнітної сумісності, проектування та планування розвитку телекомунікаційних 

систем в цілому, мереж поштового зв'язку, транспортних мереж, мереж доступу, за-

собів управління мережами та послугами.  

2. Розроблення моделей, методів та технологій управління телекомунікаційни-

ми, в тому числі гетерогенними мережами, їх окремими елементами, трафіком, ін-

формаційною безпекою, послугами та якістю обслуговування.  

3. Розроблення й дослідження моделей і методів підвищення пропускної здат-

ності, надійності, живучості, завадозахищеності та безпеки телекомунікаційних сис-

тем і мереж, а також їх основних елементів – каналів зв’язку, вузлів комутації, марш-

рутизації, управління та сигналізації. Дослідження методів підвищення точності, 

швидкодії та надійності пристроїв синхронізації, фазового автопідстроювання в те-

лекомунікаційних системах та мережах.  
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4. Створення та вдосконалення методів адміністративного управління та білінгу, 

центрів технічного обслуговування, експлуатації та моніторингу стану в телекомуні-

каційних системах та мережах.  

5. Розроблення, вдосконалення та дослідження технологій підтримки та управлін-

ня послугами зв’язку в мультисервісних телекомунікаційних системах та мережах, в то-

му числі на базі технологій інтелектуальних мереж і сервіс-орієнтованих архітектур. 

6. Розроблення та вдосконалення методів побудови та оптимізації систем та ме-

реж поштового зв’язку, схем та технологічних процесів перевезень, розподілу та сор-

тування пошти.  

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій 

 

I. Формула спеціальності 
 

Галузь науки й техніки, яка займається науковими дослідженнями щодо ство-

рення нових і вдосконалення наявних радіотехнічних пристроїв та засобів телекому-

нікацій, їх основ побудови та функціонування. Основним її змістом є теоретичні й 

експериментальні дослідження принципів і методів розроблення та вдосконалення 

радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, які проводяться з метою пок-

ращення їх показників відмовостійкості, завадозахищеності, достовірності та ін. 

Об'єктами дослідження є процеси формування, обробки, передачі та прийому елек-

тромагнітних сигналів та окремих повідомлень, які протікають у радіотехнічних 

пристроях та засобах телекомунікацій. 
 

II. Напрямки досліджень 
 

1. Розроблення методів підвищення ефективності радіотехнічних пристроїв та 

засобів телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та 

принципових (електричних) схем і режимів їх роботи. 

2. Дослідження й розроблення принципів, методів, алгоритмів і пристроїв фо-

рмування, генерування, підсилення, фільтрації, модуляції та демодуляції (детекту-

вання) сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій. 

3. Дослідження середовищ поширення сигналів, розроблення методів аналізу й 

синтезу сигналів і кодів для передачі інформації каналами з постійними та змінними 

параметрами. Розроблення та вдосконалення методів кодування джерел аналогових 

повідомлень. 

4. Дослідження й розроблення принципів, методів, алгоритмів, структур при-

строїв цифрової передачі, обробки та перетворення сигналів, зокрема багатовимір-

них, які використовуються в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій. 

5. Дослідження й розроблення принципів і методик оптимального проектуван-

ня радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, їх окремих приймально-

передавальних функціональних вузлів та схем. 
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