
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 
 
Мета курсу – ознайомлення з організацією телевізійного та 

радіомовлення з використанням сучасних цифрових методів запису, обробки, 
зберігання, передачі і прийому мовних сигналів; ознайомлення з системою 
ефірного і провідного мовлення, включаючи кабельне телебачення; з 
принципами їх конвергенції з мультисервісними мережами передачі даних. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Цифрові технології на телебаченні» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Телережисура», «Сучасні 
інформаційні та комунікаційні системи», «Технічні засоби виробництва 
(теле-, радіовиробництво)», «Основи наукових досліджень в 
журналістикознавстві» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; здатність працювати в команді; здатність до креативного та 
критичного мислення; здатність створювати медіапродукт; здатність 
ефективно просувати створений медійний продукт; здатність застосовувати 
сучасні наукові методи пізнання і володіння ними на рівні, необхідному для 
вирішення завдань, які виникають під час виконання функцій, що пов’язані зі 
здійсненням інформаційної діяльності 

Програмні результати навчання: 
знати: предметну область та професійну діяльність; організацію 

телевізійного та радіомовлення з використанням сучасних цифрових методів 
запису, обробки, зберігання, передачі і прийому мовних сигналів; 
нормативну документацію, що визначає функціонування систем 
телерадіомовлення; специфіку впровадження перспективних стандартів в 
області телерадіомовлення, основні проблеми надання послуг в галузі 
телерадіомовлення. 

вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань; 
створювати грамотний медіа-продукт на задану тему визначеного жанру з 
урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення; розміщувати 
оперативну інформацію про свій медіа-продукт на доступних інтернет-
платформах;  

володіти: основними методами, способами і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації; здатністю застосовувати знання в 
практичних ситуаціях; здатністю до розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; навичками використання інформаційних і 
комунікаційних технологій; здатністю працювати в команді; здатністю до 
креативного та критичного мислення; здатністю створювати медіапродукт; 
здатністю ефективно просувати створений медійний продукт; здатністю 
застосовувати сучасні наукові методи пізнання і володіти ними на рівні, 



необхідному для вирішення завдань, які виникають під час виконання 
функцій, що пов’язані зі здійсненням інформаційної діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Системи чорно-білого і кольорового телебачення. Принцип побудови 

системи чорно-білого телебачення. Сигнал яскравості і повний телевізійний 
сигнал. Якість ТВ зображення. Стандарти аналогового телебачення. Способи 
кодування кольору. Параметри кольорового зображення. Сигнали 
кольоровості. Стандарти кольорового телебачення: NTSC, PAL, SECAM. 
Якість кольорового ТВ зображення. Канальне кодування і модуляція 
цифрових сигналів телерадіомовлення. Методи захисту від помилок: 
кодування, перемежування символів, скремблирування. Методи модуляції 
цифрових мовних сигналів: одночастотні і багаточастотні. Міжсимвольні 
спотворення, округлені форми імпульсів. Моделі радіоканалів в системах 
мовлення. Вибір параметрів модуляції ТВ сигналів для каналів з 
багатопроменевим поширенням. 

Системи і стандарти цифрового телемовлення. Параметри і 
характеристики систем цифрового телемовлення. Види послуг цифрового 
телебачення. Мультиплексування ТВ каналів. Супутникове телевізійне 
мовлення в стандарті DVB-S2. Ефірне телемовлення в стандарті DVB-T2 і 
його модифікаціях. Особливості роботи COFDM-радіопередавачів в одно 
частотній мережі. Цифрове телебачення в кабельній мережі в стандарті DVB-
С2 і в мережі Інтернет. Системи і стандарти цифрового телемовлення на 
телебаченні. Узагальнена структурна схема системи цифрового 
телемовлення. Послуги цифрового телемовлення. Стандарти наземного 
цифрового телемовлення.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 70 годин аудиторних занять і 80 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


