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Компонентний підхід в             

продуктовому дизайні 
Як будувати дизайн-системи, які бу-

дуть працювати та формувати про-

дукт, як навчити команду взаємодіяти 

та не помилятись в рамках дизайн-

системи  

Моісеєв Владислав   
SMM-manager  

5G (п'яте покоління                     

мобільного зв'язку)  

Можливості використання 5G,  

особливості архітектури мереж: вже 

не стільниковий зв'язок, розвиток тех-

нологій 5G в світі  

Марчук Анна 
 Студент  І курсу 

Freenet - інтернет                      

без  цензури         
Особливості Freenet (анонімної децент-

ралізованої, однорангової мережі); мо-

жливості використання та практичне 

значення даної мережі; її недоліки та 

переваги   

СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Дослідження загальних                    

принципів побудови мереж                          

наступного покоління  

Вивчення принципів побудови мереж 

наступного покоління NGN на основі 

новітніх технологій, роль і місце 

Softswitch  

Шигида Богдан  
Студент І курсу  

Перспективи розвитку            

Wi-Fi мереж   

Які тенденції в сфері мереж wi-fi. Нова-

торскі технології та напрями розвитку. 

Чим будуть корисні wi-fi мережі для 

компаній та сподивачів в майбутньому   

Насиров Азимхон  
Студент  І V курсу  

BigData  

За словами експерта, великі дані не-

можливо зберігати — отримали базу 

даних, і наступні кілька років спокійно її 

використовуємо — ні, Big Data зміню-

ються надзвичайно швидко і їх треба 

обробляти зараз і сьогодні.  

Лампіцький Сергій  
Студент І курсу  
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Порівняння тарифів зв'язку  
Питання яке хвилює усіх, як телефонувати 

дешево. Розглянемо тарифи українських 

GSM та CDMA операторів. Актуальність 

використання sip телефонії у повсякденні 

та у корпоративній діяльності  

Школьний Іван  
Провідний інженер  

Застосування напівпровіднико-

вого інжекційного лазера у                     

передавальних модулях ВОЛЗ  

Принципи роботи модулів ВОЛЗ та                

методи підвищення їх ефективності  

Маяраш Дарина 
 Студент  І курсу 

Зарядний пристрій                

майбутнього 
Технології майбутнього, завдяки яким 

пристрої зможуть заряджатись через 

WI-FI  

СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

IoT (Internet of Things) 

Нові пристрої граються з домашніми 

тваринами, стережуть житло, допома-

гають займатися спортом і навіть ліку-

ють  

Як активне впровадження 

NFC може змінити міста 
Більшість із сучасних телефонів вже 

оснащені NFC, але поки ця функція  

мало затребувана і її застосування як і 

раніше обмежується, в основному             

можливістю швидкого обміну контен-

том і безконтактної оплати послуг.  

Новіцька Наталія  
Студент  І  курсу  

Бондаренко Євгеній 
 Провідний інженер 

Підсумки роботи                 

конференції 
Підведення підсумків роботи науково-

технічної конференції факультету          

Телекомунікацій «Актуальні питання 

розвитку телекомунікацій в Україні» 

Соснова Дана  
Студент  І  курсу  
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