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1. Мета дисципліни розкриття методів розпізнавання образів та цифрової обробки 
зображень, основи стиснення та злиття зображень на основі перетворень, практичні навички з 
використання методів просторової фільтрації растрів і перетворення Фур’є з метою 
поліпшення та відновлення зображень, виділення і розпізнавання різноманітних об’єктів..

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати: • визначення основних термінів і понять образів; • геометричні моделі 
зображення; • принципи формування цифрових зображень, поняття дискретизації та 
квантування; • спектральний аналіз теорії фільтрації; • просторові та частотні методи 
покращення зображень; • методи обробки кольорових зображень..

2. Вміти: • аналізувати ефективність стиснення зображень та виконувати злиття зображень 
на основі вєйвлет перетворень, • складати маски просторових фільтрів та виявляти на 
зображенні області однорідного тону, • орієнтуватися в можливостях програмного 
продукту та обробляти цифрові зображення в програмних середовищах, • проводити 
експериментальні дослідження в сфері розпізнавання образів та обробки зображень, • 
самостійно працювати з навчальною та науково-технічною літературою щодо обробки 
зображень та розпізнавання образів.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Технології розпізнавання зображень та обробки відео інформації» належить 

до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і 
професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої 
школи, здатного до передачі знань та розуміння особистості студента. Ця навчальна 
дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та умінь, що формують профіль фахівця 
в області ідентифікації та розпізнавання зображень з використанням сучасних інформаційних 
технологій.

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень у розпізнаванні зображень, відповідно науково-освітньої кваліфікації 
«Доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність визначення образів та цифрової обробки 
зображень, виконувати стиснення та злиття зображень на основі перетворень з практичним 
використанням методів просторової фільтрації, уміння виділяти та розпізнавати різноманітні 
об’єкти

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання (РН)
(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 
дисципліниКод Результат навчання

РН 1.1
Знати базові поняття принципів і методів обробки 
зображень та розпізнавання образів

Лекція,
практичне
заняття

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, активна 
робота на лекції, 

усні відпові

30%
РН 1.2

Знати основні завдання комп'ютерного зору та 
шляхів їх вирішення; бібліотеки комп'ютерного 
зору

РН 1.3 Знати особливості розробки алгоритмів 
комп'ютерного зору в розподіленому середовищі

РН 1.4 Знати обмеження алгоритмів комп'ютерного зору

РН 2.1 Вміти реалізовувати базові алгоритми 
комп'ютерного зору

Лекція,
практичне
заняття,

самостійна
робота

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, захист

30%
РН 2.2

Вміти розробляти власні шляхи вирішення 
найпростіших завдань обробки зображень та 
розпізнавання образів



РН 2.3

Вміти використовувати сторонні бібліотеки 
комп'ютерного зору; • навики оптимізації 
результатів роботи алгоритмів комп'ютерного зору 
з використанням додаткових обчислювальних 
потужностей

проекту, 
виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу

РН 3.1

здатність до аналізу, оцінюванню та вибору 
існуючих алгоритмів, розробки нових алгоритмів, 
які пов’язані з проектуванням апаратних та 
програмних компонент КСМ

Практичне
заняття,

самостійна
робота

Захист проекту

20%

РН 3.2 Обґрунтовувати застосовування умінь з технологій 
та інструментальні засоби проектування і 
створення програмних систем для опрацювання 
зображень

РН 3.3 Аналітичне обґрунтування використання засобів 
сучасних мов програмування для створення 
програмних продуктів, уміння їх застосовувати під 
час програмної реалізації алгоритмів професійних
задач;

РН 4.1 Демонстрація авторитетності, інноваційність, 
високий ступінь самостійності, академічна та 
професійна доброчесність, послідовна відданість 
розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності.

20%

РН 4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 
нести відповідальність за їх якість

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

Результати навчання 
дисципліни

Програмні результати 
навчання

Яа.

СІ

Яа.
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Яа.
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ПРН-1. Знати та аналізувати наукові праці 
провідних зарубіжних вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці з комп’ютерних наук, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загальноцивілізаційного 
процесу

+ + + + + + + + +

ПРН-3. Аналізувати сучасні передові 
концептуальні та методологічні знання в галузі 
науково-дослідницької та/або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей знань

+ + + + +

ПРН-6. Розробляти засоби реалізації 
інформаційних технологій (методичні, 
інформаційні, математичні, алгоритмічні, технічні і 
програмні).

+ + + + +

ПРН-10. Вміти професійно презентувати 
результати своїх досліджень на міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, практично 
використовувати іноземну мову (в першу чергу - 
англійську) у науковій, інноваційній діяльності та 
педагогічній діяльності.

+ + + + + + + + +

ПРН-14. Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати на 
практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 
технології розв’язання професійних, науково- 
технічних задач, в тому числі нестандартних.

+ + + + + +



ПРН-15. Демонструвати вміння спілкуватися в
діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі 
наукової та/або професійної діяльності.

+ + + + + + + + + + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня:
- оцінювання впродовж навчального періоду:

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4- 5 балів/3 бали;
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: РН2.1, РН2.2, РН2.3 -  5 балів/3 
бали;
3. Контрольна робота 1: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 -  15 балів/9 балів;
4. Контрольна робота 2: РН1.3, РН1.4, РН2.1, РН2.2, РН2.3 -  15 балів/9 балів;
6. Захист проекту: РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН3.2, РН3.3, РН4.1, РН4.2, -  20 балів/12 
балів;

- підсумкове оцінювання: екзамен.
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;
- результати навчання які будуть оцінюватись: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4;
- форма проведення і види завдань: письмова робота.

Для здобувачів освітньо-наукового ступеня, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 
критично-розрахунковий мінімум -  20 балів для одержання іспиту за рішенням кафедри не допустити 
до складання іспиту із рекомендацією здати контрольні роботи та захистити проект до повторного 
складання іспиту.

Рекомендований мінімум -  36 балів.

7.2. Організація оцінювання:
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми.

У частину 1 входять теми 1 - 5, у частину 2 -  теми 6 -  8 у частину 3 -  теми 9 -  15. Обов’язковим 
для екзамену є виконання усіх контрольних робіт та захист проекту до вказаної викладачем дати, 
перед початком екзаменаційної сесії, згідно навчального плану. Переписування чи перескладання 
тем не практикується. Дозволяється здача окремих завдань модульних тем у проміжках між 
написанням модульних контрольних робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної 
модульної контрольної роботи у будь-який зручний для викладача та студента час).

Терміни проведення форм оцінювання:
1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду.
2. Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду.
3. Захист проекту: до 14 тижня навчального періоду.

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 
здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”.

7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення розгляду 
тем проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування.



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ Назва лекції
Кількість годин

Лекції Практичні Самостійна
робота

Частина 1. „Низький рівень опрацювання зображень”
1 Тема 1. Вступ до цифрової обробки зображень. Поняття 

цифрової обробки зображень.
Самостійна робота:
Приклади областей застосування цифрової обробки 
зображень: формування зображень за допомогою 
гаммапроменів, рентгенівські зображення, зображення в 
ультрафіолетовому діапазоні, зображення у видимому та 
інфрачервоному діапазонах, зображення в 
мікрохвильовому діапазоні, зображенні в діапазоні 
радіохвиль. Основні стадії обробки цифрових 
зображень. Компоненти системи обробки цифрових 
зображень.

2 6

2 Тема 2. Представлення зображень. Світло і 
електромагнітний спектр.
Самостійна робота:
Зчитування та реєстрація зображень: реєстрація за 
допомогою одиночного, лінійки і матриці сенсорів. 
Модель формування зображень. Дискретизація та 
квантування зображень. Представлення зображення. 
Просторова і яскрава роздільна здатність. Ефекти та 
накладання спектрів. Збільшення та зменшення 
цифрових зображень. Співвідношення між пікселями. 
Лінійні та нелінійні перетворення

1 1 8

3 Тема 3. Просторова фільтрація.
Самостійна робота:
Градаційні перетворення. Логарифмічні перетворення. 
Степеневі перетворення. Кусково-лінійні функції 
перетворення. Перетворення гістограми. Покращення 
зображень на основі арифметично-логічних операцій. 
Методи просторової фільтрації.

1 8

4 Тема 4. Частотна фільтрація.
Самостійна робота:
Вступ до Фур’є-аналізу. Згладжувальні частотні фільтри. 
Частотні фільтри підвищеної різкості. Г оморфна 
фільтрація. Швидке перетворення Фур’є.

1 8

5 Тема 5. Вейвлет-перетворення. Піраміди зображень. 
Самостійна робота:
Субсмугове кодування. Перетворення Хаара. 
Кратномасштабний розклад. Вейвлет-функції. 
Одномірне вейвлетперетворення. Дискретне вейвлет- 
перетворення. Швидке вейвлет-перетворення. Двомірне 
вейвлет-перетворення

1 1 6

Частина 2. „Середній рівень опрацювання зображень”
6 Тема 6. Методи сегментації зображень. Виявлення 

розривів яскравості. Зв’язування контурів і 2 6



знаходження границь.
Самостійна робота:
Порогова сегментація. Сегментація з глобальним 
порогом. Сегментація з адаптивним порогом. 
Сегментація на основі нарощування областей. 
Алгоритми центроїдного зв’язування. Алгоритми 
злиття-розщеплення. Морфологічна сегментація. 
Сегментація на основі кластеризації. Сегментація на 
основі водоподілу.

7 Тема 7. Контурний аналіз зображень. Опис контурів 
зображень. Поняття контура зображень.
Самостійна робота:
Алгоритми проходження контуром. Алгоритм „жука”. 
„Moore-Neighbor Tracing” алгоритм. „Redial Sweep” 
алгоритм. „Theo Pavlidi’s Algorithm” алгоритм. 
Алгоритм проходження контуром з можливістю 
зворотного ходу. Представлення контурів за 
допомогою ланцюгового коду. Апроксимація контурів 
за допомогою ломаних ліній. Сигнатури. Опис за 
допомогою скелету області. Дескриптори границь.

1 1 8

8 Тема 8. Текстурний аналіз зображень. Поняття 
текстури зображення.
Самостійна робота:
Дескриптори областей. Статистичні підходи до 
оцінювання текстури. Структурний підхід. 
Спектральний підхід. Метод головних компонент. 
Реляційні дескриптори.

1 6

Контрольна робота 1 1
Частина 3. „ Високий рівень опрацювання зображень ”

9 Тема 9. Розпізнавання образів і аналіз зображень. 
Проблема розпізнавання.
Самостійна робота:
Гнесологічні аспекти розпізнавання. Загальна 
характеристика розпізнавання і їх типи. Математична 
теорія розпізнавання образів. Математична постановка 
задачі розпізнавання образів і зображень.

2 6

10 Тема 10. Статистичні методи розпізнавання 
(байєсівські задачі розпізнавання). Формулювання 
байєсівських задач. Дві властивості байєсівських 
стратегій.
Самостійна робота:
Ймовірність помилкового рішення про стан. 
Байєсівська стратегія відмови від розпізнавання

1 5

11 Тема 11. Статистичні методи розпізнавання 
(небайєсівські задачі розпізнавання). Обмеженість 
байєсівського підходу. Формулювання небайєсівських 
задач.
Самостійна робота:
Задача Неймана -Пірсона. Мінімаксна задача. Задача 
Вальда. Двоїсті задачі лінійного програмування. 
Розв’язок небаєсівських задач на основі теорії 
двоїстості.

1 5



12 Тема 12. Структурне розпізнавання. Загальність 
статистичного розпізнавання. Структурне 
розпізнавання зображень.
Самостійна робота:
Множина спостережень. Множина скритих параметрів 
зображень. Основні поняття структурного 
розпізнавання.

1 6

13 Тема 13. Двомірні контекстно-незалежні мови. 
Неформальне пояснення двомірних граматик і мов. 
Самостійна робота:
Двомірні контестновільні граматики і мови. Задача на 
відповідність. Узагальнений алгоритм Кока- Янгера- 
Касамі. Структурна конструкція для визначення 
множин об’єктів розпізнавання

1 6

14 Тема 14. Нейромережеві методи розпізнавання 
зображень. Передумови до використання нейронних 
мереж.
Самостійна робота:
Персептрон для двох класів. Алгоритми навчання. 
Багатошарові нейронні мережі без зворотного зв’язку 
та зі зворотнім зв’язком.

1 1 6

15 Тема 15. Метод опорних векторів для розпізнавання 
зображень. Основи методу.
Самостійна робота:
Машина опорних векторів для лінійно сепарабельних 
набрів даних. Алгоритм машини опорних векторів для 
лінійно сепарабельних даних. Знаходження машини 
опорних векторів.

1 6

Контрольна робота 2 1
ВСЬОГО 18 4 96

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 
Лекцій -  18 годин,
Практичні -  4 години.
Консультації - 2 години.
Самостійна робота -  96 годин.
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