
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки 
 

Кафедра прикладної математики 
 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної,  

методичної та виховної роботи 

  _____________ О. А. Лагоднюк 

“___”_______________ 2019 р. 

                                                                                 04-01-78 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Program of the Discipline 

 
«Обробка зображень та мультимедіа» 

«Image and multimedia processing» 
 

 
Спеціальність 

122 «Комп'ютерні науки» 
 
Specialty 

 
122 «Computer sciences» 

 
 

Рівне-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка зображень та 
мультимедіа” для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 
Комп'ютерні науки. Рівне: НУВГП, 2019. – 17 с. 
 
Розробники: Степанченко Ольга Миколаївна к.т.н., доцент 
кафедри прикладної математики, 
Бойко Михайло Віталійович, асистент кафедри прикладної 
математики. 
 
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри прикладної 
математики 
 
Протокол від «____»________________20__ року № _____ 

 
Завідувач кафедри  _______________            П. М. Мартинюк___   
            (підпис)                      (ініціали та прізвище) 
Керівник  групи  
забезпечення спеціальності  _________         _________________ 
                                                                    (підпис)            (ініціали та прізвище)    
 
Схвалено науково-методичною радою 
з якості ННІ ___________________________________________ 
                                                                         (назва) 
 
Протокол від «____»________________20__ року № ___ 
 
Голова науково-методичної  
ради з якості ННІ                   ___________    _________________ 
                                                                  (підпис)              (ініціали та прізвище) 
 

© Степанченко О.М.,  
Бойко М.В. 2019 рік 
© НУВГП, 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

Вступ 
Дисципліна «Обробка зображень та мультимедіа» 

відноситься до циклу дисциплін загальної підготовки бакалаврів 
спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Програма дисципліни 
«Обробка зображень та мультимедіа» складена відповідно до 
освітньо-професійних програм спеціальності122 Комп'ютерні 
науки та стандартів вищої освіти за вказаною спеціальністю для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджений 
наказом МОН України № 962 від 10.07.2019). Дисципліни, що 
передують вивченню «Обробка зображень та мультимедіа»: 
«Програмування», «Алгебра», «Математичний аналіз», 
«Алгоритми і дискретні структури даних». Зміст дисципліни 
відповідає науковому напрямку та профілю Національного 
університету водного господарства та природокористування. 

 
 

Анотація 
Дисципліна «Обробка зображень та мультимедіа» дозволяє 

студентам вивчити принципи оцифрування неперервних 
сигналів. Основні принципи і алгоритми обробки зображень та 
звуку. Для вивчення даної дисципліни студенти повинні мати 
ґрунтовні знання з алгебри, математичного програмування та 
програмування . 

При виконанні лабораторних робіт з даної дисципліни 
можна використовувати будь-яку мову високого рівня. 

Ключові слова: неперервний сигнал, цифровий сигнал, 
помилка квантування, швидке перетворення Фур'є, фільтрація 
зображень, фільтрація звуку. 

 
 

Abstract 
The discipline “Image and multimedia processing” allows 

students to learn the principles of digitizing continuous signals. Basic 
principles and algorithms for image and sound processing. In order to 
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study this discipline students must have a thorough knowledge of 
algebra, mathematical programming and programming. 

Any high-level programming language is permitted to perform 
laboratory work in this discipline. 

Keywords: continuous signal, digital signal, quantization error, 
fast Fourier transform, image filtering, sound filtering. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 
4 

Галузь знань 
 

12 Інформаційні 
технології 

Цикл навчальних 
дисциплін 

професійної 
підготовки 

Модулів – 2 

Спеціальність 
 

122 Комп’ютерні 
науки 

 

Рік підготовки: 
2-й Змістових модулів –

3 
Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання:  – Семестр 

4-й 
Загальна кількість 

годин – 120 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

Самостійної роботи 
студента –  6 

 
Рівень вищої 

освіти: 
бакалавр 

 

Лекції 
20 год. 

Практичні, 
семінарські: - 
Лабораторні 

28 год. 

Самостійна робота 

72 год. 
Індивідуальні 

завдання: – 
Вид контролю: 

залік 
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Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять, самостійної та 
індивідуальної роботи студентів в процентах до загальної 
кількості годин складає відповідно: 
для денної форми навчання – 40% до 60%. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Метою даної дисципліни є формування у студентів 

теоретичної та практичної бази цифрової обробки зображень як 
дискретних двовимірних сигналів, а також принципи та методи 
редагування звукової та відео інформації. 

Завдання: Формування системи теоретичних знань та 
розвиток практичних навичок щодо обробки зображень, відео та 
аудіоінформації. Підготовка студентів до використання 
отриманих знань і вмінь при розв’язанні практичних задач, а 
також при написанні кваліфікаційних (магістерських) робіт.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен  

знати: 
- основи положення теорії обробки зображень; 
- основні положення теорії фільтрації; 
- основні положення теорії сигналів; 
- основні перетворення, що використовуються при 

аналізі і перетворенні сигналів; 
вміти: 

- використовувати основні методи обробки аналогових 
і цифрових сигналів; 

- застосовувати методи цифрової обробки сигналів; 
- основні методи очищення і покращення звуку. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

Основи представлення цифрових зображень. Методи зміни 
кількості кольорів. 

Тема 1.Вступ до обробки зображення. Квантування кольорів. 
Представлення зображення у вигляді двовимірного дискретного 
сигналу. Колірні моделі. Глибина кольору. Квантування 
кольору. 

Тема 2. Випадкове псевдотонування. Підвищення кількості 
відтінків. 
Актуальність задачі  апроксимації напівтонованого зображення. 
Бінаризація зображення. Випадкове псевдотонування.  

Тема 3. Впорядковане псевдотонування. Підвищення 
кількості відтінків.  
Впорядковане псевдотонування. Дифузія помилки (Флойд-
Стейнберг). Автотипія. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Фільтрація зображень. 

Тема 4.Фільтрація зображень. Лінійні фільтри. 
Вступ в фільтрацію зображень. Лінійні фільтри. Загальні 
відомості. Згладжуючі фільтри. Фільтри підвищення 
контрастності.  

Тема 5.Фільтрація зображень. Нелінійні фільтри. 
Нелінійні фільтри. Різницеві фільтри. Морфологічні оператори 

Тема 6. Пошук межі. 
Пошук межі на основі градієнта: аналіз довжини градієнта, 
врахування напрямку градієнта, алгоритм Канні. Пошук межі на 
основі лапласіана. 

 
МОДУЛЬ 2 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
Звук та мультимедіа 

Тема 7. Цифрове представлення мовного сигналу. 
Цифрова фільтрація і спектральний аналіз. Швидкісна 
фільтрація і адаптивна обробка сигналів. Мультимедійні 
інтерактивні системи. Області застосування мовних технологій. 
Тема 8. Параметри мовного сигналу. 
Дискретизація мовного сигналу. Перетворення Фур’є. 
Дискретне перетворення Фур’є (ДПФ). Цифрові фільтри. 
Рекурентні системи. Фільтри. 
Тема 9. Фільтрація звукового сигналу. 
Z-перетворення. Фільтр першого порядку. Фільтр другого 
порядку. Фільтри вищого порядку. Фільтр Баттеруорта.  

Тема 10. Автокореляція звукового сигналу. 
Автокореляція і її обчислення. Практичне оцінювання частот. 
Частота основного тону. Шум від дискретизації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
денна форма 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи синтаксису в Python. Основні  

оператори та алгоритмічні конструкції. 

Тема 1.Вступ до обробки 
зображення. Квантування 
кольорів. 

14 2  2  10 

Тема 2. Випадкове 
псевдотонування. 
Підвіщення кількості 
відтінків. 

12 2  4  6 

Тема 3. Впорядковане 
псевдотонування. 
Підвіщення кількості 
відтінків. 

10 2  2  6 

Разом за змістовим модулем 1 36 6  8  22 
Змістовий модуль 2. Фільтрація зображень. 

Тема 4. Фільтрація 
зображень. Лінійні фільтри. 

10 2  2  6 

Тема 5. Фільтрація 
зображень. Нелінійні 
фільтри. 

10 2  2  6 

Тема 6. Пошук межі. 14 2  2  10 
Разом за змістовим модулем 2 34 6  6  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Разом за модулем 1 70 12  14  44 
Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Звук та мультимедіа 

Тема 7. Цифрове 
представлення мовного 
сигналу. 

12 2  4  6 

Тема 8. Параметри мовного 
сигналу. 

14 2  2  10 

Тема 9. Фільтрація звукового 
сигналу. 

12 2  4  6 

Тема 10. Автокореляція 
звукового сигналу 

12 2  4  6 

Разом за змістовим модулем 3 50 8  14  28 
Разом за модулем 2 50 8  14  28 
Усього годин 120 24  24  72 
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5. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 2 3 

1. 
Структура та базові характеристики 
графічних файлів. Алгоритм рівномірного 
квантування. 

2 

2. Алгоритм квантування медіанним 
перетином. 4 

3. Бінаризація зображення. Шуми. 2 

4. Використання алгоритмів випадкового 
псевдотонування зображення.  2 

5. Алгоритми впорядкованого 
псевдотонування. Дифузія помилки 2 

6. Фільтрація зображень. Фільтри 
згладжування 2 

7. Фільтрація зображень. Фільтр Гауса 4 

8. Знаходження межі зображення. Алгоритм 
Канні. 2 

9. Обробка звукових файлів. 4 
10. Обробка відеофайлів. 4 
 Всього за курс 28 

 

6. Самостійна робота 
Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни 

«Обробка зображень та мультимедіа» 
Число 

кредитів 
ЕСТС 

Загальний 
обсяг 

дисципліни 

Розподіл часу Частка 
самостійної 

роботи, 
в % 

Аудиторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

4 120 48 72 60 
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Розподіл самостійної роботи студента 

Опрацювання лекційного матеріалу 0,5*20= 10 годин 
Підготовка до практичних та лабораторних 
занять 0,5*28= 14 годин 

Підготовка до модулів 6*4= 24 
години 

Всього  48 
години 

Резерв  24 
години 

 
Завдання для самостійної роботи 

№з/п Назва теми К-ть год. сам. 
роботи 

1. Просторова фільтрація 6 

2. Основи обробки повно-кольорових 
зображень 6 

3. Багатоканальний запис звуку 6 

4. Алгоритми слідкування за об'єктами  6 
Загальна кількість годин 24 

 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Обробка зображень та мультимедіа» є складання конспекту за 
темами, вказаними у завданнях для самостійної роботи. 
Загальний обсяг конспекту визначається з умови повноти та 
якості викладеного матеріалу. 

Конспект оформлюється на стандартному папері формату А4 
або в зошиті. Конспект може бути рукописним або друкованим і 
виконується українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у 
терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем. 
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7. Методи навчання 
1. Проведення лекційних занять. 
2. Лабораторні заняття з використанням різних методик їх 

проведення. 
3. Проведення контрольних тестувань. 

 
8. Методи контролю 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 
навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 
контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної 
дисципліни проводиться у вигляді модульного комп’ютерного 
незалежного тестування. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання трьох рівнів складності. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
 з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
 з лабораторних занять – з допомогою перевірки 

виконаних завдань, шляхом проведення письмових тестів та 
захистів лабораторних робіт. 

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

Підсумковий семестровий контроль знань відбувається на 
екзамені у вигляді незалежного комп’ютерного тестування. 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Обробка 
зображень та мультимедіа» є: 
 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 
 глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни; 
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
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 обґрунтування вибору методу для розв’язання тих чи 
інших задач; 
 рівень вміння аналізувати та захищати одержані 

результати. 
 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на лабораторних заняттях, результати 
самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості 
балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1.  
Поточне тестування та СРС 

Модуль 2.  
Поточне тестування та СРС 

М
К

1 

М
К

2 

За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий модуль 
3 

20 20 100 18 18 24 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    

Т1, Т12...Т14 – теми змістових модулів. 
МК1, МК2 – модульні контролі. 
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Шкала оцінювання 

У заліковій відомості результати навчання проставляються за 
двома шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні 
оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі 
види навчальної роботи, передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни, і набрали сумарно за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 
90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
1. Опорний конспект лекцій (в електронному вигляді) по всіх 

темах курсу 
(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3192 ). 

2. Завдання на лабораторні роботи (навчальна платформа 
Universalityhttps://universality.io/lectures/5d8324b985a73100d4cbdb 
aa?locale=en) 

3.  Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по 
всьому курсу дисципліни (навчальна платформа Moodle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3192
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11. Рекомендована література 
Базова 

1. Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів /Навчальний 
посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. 
Павлиш. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 
368 с. 

2. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. 
Цифроваяобработкаречевыхсигналов. - М.: Радио и связь, 
1981 - 496с. 

3. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладнойанализвременныхрядов. - 
М.: Мир, 1982. - 428с. 

4. БендатДж., Пирсол А. 
Прикладнойанализслучайныхданных. – М.: Мир, 1989. – 
540с. 

5. Даджеон Д., Мерсеро Р. 
Цифроваяобработкамногомерныхсигналов. – М.: Мир, 
1988. – 488с. 

6. Глинченко А.С. Цифроваяобработкасигналов: В 2ч. 
Красноярск: Изд-во КГТУ. 2001. 

7. Сергиенко А.Б. Цифроваяобработкасигналов. СПб.: Питер. 
2003. – 604 с. 

8. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. 
Руководство к решению задач: Учебноепособия для 
радиотехн.спец.вузов. -М.: Высшая школа, 1987. – 207 с. 

Допоміжна 
1. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах : 

підручник / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак ; Вінниц. нац. техн. 
ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 231 с. 

2. Цифроваяобработкасигналов. Учебноепособие для вузов.  – 
М.: Радио и связь, 1990.-256с. 

3. Rodger E. Ziemer, William H. Tranber, D. Ronald Fannin. 
Signals and Systems: Continuous and Discreabe. – NEW 
YORK, LONDON, 1989/ - 561c. 
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4. Ярославский Л.П. Введение в 
цифровуюобработкуизображений. – М. : Сов. Радио, 1979. 
– 312с. 

5. Розенфельд А. Распознавание и обработкаизображений с 
помощьювычислительных машин. – М.: Мир, 1972. – 230с. 

6. МианоДж. Форматы и алгоритмысжатияизображений в 
действии. М.: ИздательствоТриумф, 2003. – 336 с. 

7. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифроваяобработкаизображений. М.: 
Техносяера, 2005. – 1072 с 

Інформаційні ресурси 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

2. Цифровий репозиторій НУВГП. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського/ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. http://www.nbuv.gov.ua/node/350  журнал Електроніка та 
радіотехніка 
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