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1. Мета дисципліни – опанування методів та набуття теоретичних, практичних знань в 

галузі інформаційних технологій, що стосується цифрової обробки зображень. Обробка 

зображень стає обов’язковим інструментом при аналізі зображень у всіх областях 

прикладних наук. Засвоєння курсу дає змогу для нових міждисциплінарних взаємодій, 

об’єднуючи комп’ютерні науки з відповідними областями досліджень. У ході навчання 

студенти ознайомляться з основними алгоритмами цифрової обробки інформації, реставрації 

зображень, стиснення зображень та розпізнавання образів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. Для успішного 

вивчення дисципліни «ООббррооббккаа  ззооббрраажжеенньь» академічний рівень студента повинен 

відповідати наступним вимогам: 

1. Знати:  

1. Основи математичного аналізу, лінійної алгебри, дискретної математики, 

диференціальних рівнянь, дослідження операцій, чисельних методів. 

2. Програмні засоби обробки зображень. 

2. Вміти:  

1. Застосовувати основні алгоритми по фільтрації, реставрації, розпізнаванню при 

обробці інформації. 

2. Застосовувати алгоритми цифрової обробки інформації. 

3. Володіти:  

1. Навичками побудови, аналізу та застосування математичних методів при 

розв’язанні задач по обробці зображень. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Обробка зображень» є 

дисципліною вільного вибору студента освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» в 

рамках освітньо-професійної програми «Програмна інженерія».  

Дана дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. 

Викладається у 6 семестрі 3 курсу в обсязі – 90 год., (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 38 

год., консультації – 2 год., самостійна робота – 50 год. У курсі передбачено 2 змістових 

частини та 2 контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

Знати: 

1. Алгоритми та методи первинної обробки цифрової інформації.  

2. Алгоритми та методи реставрації зображень. 

3. Алгоритми та методи розпізнавання образів.  

Вміти: 

1. Застосовувати набуті знання з цифрової обробки інформації.  

2. Модифікувати алгоритми обробки інформації при розв’язуванні конкретних задач. 

3. Кваліфіковано застосовувати на практиці алгоритми та комп’ютерні методи обробки 

зображень. 

Навчальна дисципліна «Обробка зображень» є дисципліною вільного вибору студента 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» в рамках освітньо-

професійної програми «Програмна інженерія». 

4. Завдання (навчальні цілі). Основними завданнями дисципліни «Обробка зображень» є 

набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) відповідно до кваліфікації «бакалавра 

комп’ютерних наук». Зокрема, розвивати: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
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- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність до алгоритмічного та логічного мислення; 

- здатність реалізувати сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів в 

конкретних застосуваннях. 

5. Результати навчання за дисципліною. 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН1.1 
Знати основні алгоритми частотної 

фільтрації сигналів. 

Лекції, 

самостійна 

робота, 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури, 

виконання 

домашніх 

завдань 

Контрольна 

робота № 1  

10 % 

РН1.2 

Знати основні алгоритми 

покращення зображень  (нелінійні 

перетворення зображень). 

15 % 

РН1.3 
Знати алгоритми виділення контурів 

в зображенні. 

 

 

 

 

 

 

Контрольна 

робота № 2  

15 % 

РН1.4 
Знати основні алгоритми 

реставрації зображень. 
20 % 

РН1.5 
Знати основні підходи виділення 

ознак при класифікації зображень. 
20% 

РН2.1 

Вміти програмно реалізовувати 

алгоритми цифрової обробки 

інформації. 

10% 

РН3.1 

Обґрунтовувати власний погляд на 

задачу, спілкуватися з колегами з 

питань проектування та розробки 

програм, складати письмові звіти. 

Лекції, 

самостійна 

робота, 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури, 

виконання 

домашніх 

завдань 

 

Контрольні 

роботи №1, 2 

5 % 

РН4.1 

Організовувати свою самостійну 

роботу для досягнення результату. 
5 % 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання. 

Результати вивчення  

дисципліни 

Програмні  

результати навчання 

Р
Н

 1
.1

 

Р
Н

 1
.2

 

Р
Н

 1
.3

 

Р
Н

 1
.4

 

Р
Н

 1
.5

 

Р
Н

 2
.1

 

Р
Н

 3
.1

 

Р
Н

 4
.1

 

ПРН-1. Знати, аналізувати, 

цілеспрямовано шукати і вибирати 

необхідні для вирішення професійних 

завдань інформаційно-довідникові 

ресурси і знання з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки. 

+ + + + + +  + 

ПРН-5. Знати і застосовувати + +  + + + + + 
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відповідні математичні поняття, 

методи доменного, системного і 

об’єктно-орієнтованого аналізів та 

математичного моделювання для 

розробки програмного забезпечення. 

ПРН-28.1. Знати та мати навички 

реалізації основних алгоритмів та 

структур даних програмування. 
+ + + + + +  + 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів 

Семестрове оцінювання: 
Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 100 балів: 

1. Контрольна робота №1: РН 1.1, РН 1.2, РН 3.1, РН 4.1– 50/30 балів. 

2. Контрольна робота № 2: РН 1.3, РН 1.4, РН 1.5, РН 2.1, РН 3.1, РН 4.1 – 50/30 балів. 

Підсумкове оцінювання (залік):  

- Залікові бали визначаються як сума оцінок/балів за всіма успішно оціненими 

результатами навчання передбачених даною програмою.  

- Оцінки нижче від мінімального порогового рівня не додаються.  

- Мінімальний пороговий рівень для сумарної оцінки за всіма компонентами становить 

60% від максимально можливої кількості балів. 

 

Запитання для підготовки до контрольних робіт 

1. Перетворення Фурє та його властивості. 

2. Дискретне перетворення Фурє. 

3. Теорема відліків (Котельнікова-Шеннона). 

4. Вплив кінцевого інтервалу при перетворенні Фурє. 

5. Алгоритм побудови дискретного низькочастотного фільтра з скінченною імпульсною 

характеристикою. 

6. Алгоритм побудови дискретного смугопропускного фільтра з скінченною імпульсною 

характеристикою. 

7. Алгоритм побудови дискретного високочастотного фільтра з скінченною імпульсною 

характеристикою. 

8. 8 Низькочастотні рекурсивні фільтри першого порядку. 

9. Побудова смугопропускного рекурсивного фільтра першого порядку. 

10. Низькочастотний рекурсивний фільтр другого порядку Баттерворта. 

11. Оптимізація частотних фільтрів. 

12. Алгоритм реставрації сигналу з шумом. 

13. Препарування, соляризація зображень. 

14. Реставрація зображень методом Вінерівського оцінювання. 

15. Сингулярний розклад матриць та застосування його при кодуванні інформації. 

16. Реставрація з використанням обмежень. 

17. Моделі формування викривлення сигналу (дефокусування, швидкісний зсув 

зображення, атмосферна турбулентність). 

18. Реставрація сигналу з допомогою інверсної фільтрації. 

19. Градієнтні алгоритми визначення контурів, контрастування зображень. 

20. Нелінійні алгоритми визначення контурів, контрастування зображень. 
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21. Виявлення геометро-топологічних характеристик при розпізнаванні образів. 

22. Розпізнавання зображень на основі властивостей перетворення Фур’є. 

23. Скелетизація бінарних зображень. 

7.2 Організація оцінювання 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота № 1: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота № 2: до 15 тижня семестру. 

 

Студенти мають право на одне перескладання кожної контрольної роботи у 

визначений викладачем термін. 

У випадку відсутності студентів з поважних причин відпрацювання та перездачі 

контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього 

процесу» від 07.05.2018 року. 

У випадку встановлення фактів порушення студентами академічної доброчесності 

передбачених пунктом 9.8.2 «Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка» що діє від 07.05.2018, вони будуть 

притягнуті до відповідальності передбаченої пунктом 9.8.3 цього положення. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

№  

п/п 

 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

 

Лекції 

Консуль

тації 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Частина 1. «Цифрова обробка інформації» 

1 Тема 1. Перетворення Фур’є [1,3,9]. 2  4 

2 Тема 2. Дискретне перетворення Фур’є, швидке 

перетворення Фур’є [1,3,9]. 

2  2 

3 Тема 3. Теорема відліків. Властивості перетворення 

Фур’є [1,3,9]. 

2  2 

4 Тема 4. Перетворення Адамара, Хаара [1,3]. 2  2 

5 Тема 5. Вейвлет перетворення та його застосування 

в обробці сигналів [3]. 

2  4 

6 Тема 6. Нерекурсивні ідеальні фільтри 

(низькочастотні, смугопропускні та високочастотні 

ідеальні фільтри з скінченними та нескінченними 

імпульсними характеристиками) [4]. 

2  2 

7 Тема 7. Рекурсивні фільтри. Фільтр другого порядку 

Батерворта [3,9]. 

2  2 

8 Тема 8. Смугопропускні рекурсивні фільтрі на 

основі низькочастотного фільтра. Оптимізація 

частотних фільтрів [3,9]. 

1  4 

 Контрольна робота 1 1   

Частина 2. «Обробка зображень» 

9 Тема 9. Реставрація зображень на основі операцій 

псевдо обернення [10]. 

2  2 
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10 Тема 10. Побудова оптимальних множинних 

фільтрів при реставрації зображення [2]. 

2  4 

11 Тема 11.Реставрація зображень методом 

вінерівського оцінювання та методом проекцій [1,2]. 

2  2 

12 Тема 12. Задача томографії та алгоритми її 

розвязання [4]. 

2  4 

13 Тема 13. Задача оцінки інтенсивності коливання 

поверхонь [4]. 

2  2 

14 Тема 14. Лінійне контрастування зображення. 

Соляризація зображення [8,10]. 

2  2 

15 Тема 15. Препарування зображення. Виділення 

контурів зображення [5].  

2  4 

16 Тема 16. Відеозміна гістограми, Еквалізація 

гістограми [5]. 

2  2 

17 Тема 17. Розпізнавання образів. Виділення ознак 

зображень (ознаки яскравості, гістограмні ознаки, 

просторово-спектральні ознаки, контурні ознаки). 

Виявлення геометро- топологічних характеристик 

при розпізнаванні образів [5,6]. 

2  2 

18 Тема 18. Розпізнавання зображень на основі 

властивостей перетворення Фур’є. Метод Абдалі 

виявлення оригінальних зображень. Метод 

впорядкування ознак [5]. 

2  2 

19 Тема 19. Розпізнавання відбитків пальця [5]. 1 2 2 

 Контрольна робота 2 1   

ВСЬОГО 38 2 50 

 
Загальний обсяг 90 годин, в тому числі: 

Лекцій – 38 год., 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основні: 

1. Бутаков Е.А., Островский В.И., Фадеев И.Л. Обработка изображений на ЭВМ. - М.: 

Радио и связь, 1987. 

2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. – М.: Мир, 1982, т1, т2. 

3. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых 

сигналов. – М.: Связь, 1980. 

4. Обработка изображений и цифровая фильтрация. Под редакцией Т.Хуанга. – М.: Мир, 

1979. 

5. Патрик Э. Основы теории распознавания образов. – М.: Советское радио, 1980. 

6. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. – М.: Мир, 1976. 

7. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. – М.: 

Мир, 1983, т1, т2. 

8. Василенко Г.И., Тараторин А.М. Восстановление изображений. – М.: Радио и связь, 

1986. 

9. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. – М.: Мир, 1982. 

10.  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. –М.: Питер, 2003.  

 



8 

 

Додаткові:  

11. Грузман И.С. и др. Цифровая обработка в информационных системах. – Новосибирск: 

НГТУ, 2002. – 352с. 

12 Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2006. –

1070 с. 

13Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2007. –583 с. 

14. Гашников М.Б. и др.. Методы компьютерной обработки изображений. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 784 с. 

15. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 

1988. ´488 с. 

 


