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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

магістр 

Освітня програма Прикладна інформатика (ID ЄДЕБО 22041) 
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 
Рік навчання, 
семестр 

I 
1 

Кількість кредитів 4 
Лекції: 20 год. 
Лабораторні 
заняття: 

20 год. 

Самостійна 
робота: 

80 год. 

Курсова робота: ні 
Форма навчання денна 
Форма 
підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Климюк Юрій Євгенійович, кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
прикладної математики 

Вікіситет https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Климюк_Юрій_Євгенійович  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3672-8469 

Як комунікувати yu.ye.klymiuk@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці освітньої 
компоненти в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕТУ 
Анотація освітньої 
компоненти, 
в т.ч. мета та цілі 

Освітня компонента «Цифрова обробка 
зображень» призначена для ознайомлення із 
сучасними технологіями вирішення задач цифрової 
обробки зображень та комп’ютерного зору за 
допомогою функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння 
сучасними методами проектування та розробки 
комп’ютерних програм для цифрової обробки 
зображень за допомогою функцій бібліотеки 

https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Климюк_Юрій_Євгенійович
https://orcid.org/0000-0003-3672-8469
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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OpenCV мовами програмування Python та С++.  
Посилання на 
розміщення 
освітньої 
компоненти на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
ЗК5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт. 
ФК2. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити 
власні знання, висновки та аргументацію до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються, з’ясовувати потреби потенційних 
замовників щодо автоматизації обробки інформації. 
ФК4. Здатність формалізувати предметну 
область певного проєкту у вигляді відповідної 
інформаційної моделі.  
ФК5. Здатність використовувати математичні 
методи для аналізу формалізованих моделей 
предметної області.  
ФК9. Здатність розробляти програмне 
забезпечення відповідно до сформульованих вимог з 
урахуванням наявних ресурсів та обмежень. 
ФК15. Здатність до оригінального мислення та 
проведення досліджень, критичне осмислення 
проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі 
галузей знань. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН1. Здійснювати опис предметної області 
розробки або дослідження; забезпечувати 
декомпозицію поставленої задачі. 
ПРН2. Обирати належні засоби для розробки або 
дослідження (середовище розробки, мова 
програмування, програмне забезпечення та 
програмні пакети тощо), що дозволяють знайти 
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правильне і ефективне рішення. 
ПРН3. Аналізувати проміжні результати розробки 
або дослідження з метою з’ясування їх відповідності 
вимогам; розробляти тести та використовувати 
засоби верифікації, щоб переконатися у якості 
прийнятих рішень. 
ПРН7. Створювати прототипи програмного 
забезпечення, щоб переконатися, що воно 
відповідає вимогам до розробки; виконувати його 
тестування і статичний аналіз, щоб переконатися 
у відповідності завданню розробки або дослідження. 
ПРН9. Управляти складними робочими процесами з 
урахуванням поставлених економічних, правових та 
етичних аспектів, оцінювати результати 
діяльності команди. 
ПРН11. Відшуковувати необхідну інформацію у 
науковій літературі, базах даних, інших джерелах, 
аналізувати і оцінювати її. 
ПРН13. Мати спеціалізовані концептуальні знання, 
що включають сучасні наукові здобутки у сфері 
інформаційних технологій і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Здатність до самонавчання, саморозвитку 
вдосконалення комунікаційних якостей та знань з 
іноземної мови, застосовування набутих знань у 
практичних ситуаціях. Здатність працювати в 
команді, проявляти лідерські здібності, логічно 
обґрунтовувати свою позицію та прийняті рішення. 
Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. Здатність бути креативним, 
генерувати нові ідеї.  

Структура освітньої 
компоненти 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань освітньої 
компоненти студентам потрібно вчасно 
виконати / оформити / здати результати 
комплексу індивідуальних завдань пошукового та 
дослідницького характеру, вчасно здати модульні 
контролі знань. 

Оцінювання якості виконання завдань 
здійснюється за критеріями повноти, 
правильності та самостійності їх виконання. 
Враховується також творчий внесок. 

Студент отримує такі обов’язкові бали: 
60 балів – за вчасне і якісне виконання 



6 

 

індивідуальних завдань. 
20 балів – модуль 1; 20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали 

за: виконання спеціального типу творчих завдань. 
Тему творчої роботи студенти можуть вибрати  
самостійно за погодженням із викладачем. 

Модульні контролі проходитимуть у формі 
тестування. У тесті 40 запитань різної 
складності: рівень 1 – 30 запитань по 0,45 бала 
(13,5 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,5 бала 
(4,5 бала), рівень 3 – 1 запитання по 2 бала 
(2 бала). Усього – 20 балів. 

Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце освітньої 
компоненти в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Освітні компоненти, які вивчаються одночасно з 
даною освітньою компонентою: 
• Іноземна мова професійного спілкування 
• Теорія комп’ютерних систем та методологія їх 
проектування 
• Технології управління та оцінювання ІТ-проєктів, 
комп’ютерних і програмних систем 
• Автоматизоване тестування програмного 
забезпечення 
Освітні компоненти, вивчення яких спирається на 
дану освітню компоненту: 
• Актуальні проблеми "Data Mining" 
• Дослідження еко-інформаційних систем 
методами математичного та комп’ютерного 
моделювання 
• Гідроінформатика 
• Виробнича практика 
• Передкваліфікаційна практика 
• Кваліфікаційна (магістерська) робота 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

У процесі навчання здобувачі вищої освіти 
залучаються до реалізації наукових досліджень, 
зокрема за темою «Математичне та комп’ютерне 
моделювання техногенних керованих процесів в 
пористих середовищах з бар’єрами за умов 
ідентифікації» (номер державної реєстрації НДР 
0120U102055) (період виконання 2020-2022 рр.). На 
основі досліджень оформлюються статті в 
збірниках наукових праць, виступи на конференціях 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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та семінарах. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість 

додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
зокрема, написання та опублікування наукових тез 
та статей з тематики освітньої компоненти. 

Інформаційні 
ресурси 

Всі навчально-методичні матеріали вільно 
доступні на сторінці освітньої компоненти в 
навчальній платформі НУВГП: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 
Література: 
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка 
изображений. М. : Техносфера, 2012. 1104 с. 
2. Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- 
и 3D-изображений: учеб. пособие. СПб. : БХВ-
Петербург, 2011. 608 с. 
3. Кэлер А., Брэдски Г. Изучаем OpenCV3: 
Разработка программ компьютерного зрения на 
C++ с применением библиотеки OpenCV / пер. с 
англ. А. А. Слинкин. М. : ДМК Пресс, 2017. 826 с. 
4. Прохоренок Н. А. OpenCV и Java. Обработка 
изображений и компьютерное зрение. СПб.: БХВ-
Петербург, 2018. 320 с. 
5. Рейнхард Клетте. Компьютерное зрение. 
Теория и алгоритмы / пер. с англ. А. А. Слинкин. 
М. : ДМК Пресс, 2019. 506 с. 
6. Солем Ян Эрик. Програмирование 
компьютерного зрения на языке Python / пер. с 
англ. А. А. Слинкин. М. : ДМК Пресс, 2016. 312 с. 
7. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение 
[Электронный ресурс] / пер. с англ. 3-е изд. (эл.). 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 752 с. 
8. Chung Bryan WC. Pro Processing for Images 
and Computer Vision with OpenCV. Apress, 2017. 
301 p. 
9. Cicolani Jeff. Beginning Robotics with Raspberry 
Pi and Arduino: Using Python and OpenCV. Apress, 
2018. 372 p. 
10. Garrido Gabriel, Joshi Prateek. OpenCV 3.x with 
Python By Example Second Edition: Make the most 
of OpenCV and Python to build applications for 
object recognition and augmented reality. Packt 
Publishing, 2018. 255 p. 
11. Rosebrock Adrian. Practical Python and 
OpenCV: An Introductiry, Example Driven Guide to 
Image Processing and Computer Vision. 
PyImageSearch, 2016. 166 p. 
12. Szeliski Richard. Computer Vision: Algorithms 
and Applications. 2nd Edition. Springer, 2021. 
1230 p. 
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13. Villán Alberto Fernández. Mastering OpenCV 4 
with Python : A practical guide covering topics from 
image processing, augmented reality to deep 
learning with OpenCV 4 and Python 3.7. Packt 
Publishing : Birmingham – Mumbai, 2019. 650 p. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 
Згідно цього документу і реалізується право 

студента на повторне вивчення освітньої 
компоненти чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

При виявленні елементів академічної 
недоброчестності під час модульного контролю 
студент позбавляється права у продовженні 
відповідного контролюючого заходу, результати 
оцінювання відповідного модуля анулюються. 

При виявленні плагіату у окремих результатах 
виконання індивідуальних завдань студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП  

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. 

У випадку пропуску заняття з поважних причин 
(індивідуальний план, лікарняний листок, 
мобільність тощо) студент зобов’язаний  
самостійно вивчити пропущений теоретичний 
матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155  
чи виконати завдання практичного заняття у 
порядку передбаченому відповідними методичними 
вказівками. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
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Студент має право оформити індивідуальний 

графік навчання згідно відповідного положення  
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Студенти можуть без обмежень 

використовувати на заняттях мобільні 
телефони, ноутбуки та за потреби інші 
додаткові прилади. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення:  

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної освітньої 
компоненти / освітньої програми та перевірялись 
в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
освітню 
компоненту* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання 
викладачем освітньої компоненти та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. За 
результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість викладання даної та 
інших освітніх компонент. Результати 
опитування студентам надсилають обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих років 
та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст освітньої 
компоненти оновлюється щорічно, враховуючи 
нові тенденції галузі прикладної математики. 

Студенти також можуть долучатись до 
оновлення освітньої компоненти шляхом подання 
відповідних пропозицій викладачу. За якісно 
обґрунтовану пропозицію студенти можуть 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja


10 

 

отримати додаткові заохочувальні бали. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за 
посиланням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес для освітньої компоненти 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі 
потреби здобувача. 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 

Прохання для здобувачів вищої освіти з 
особливими потребами завчасно повідомити про 
вказані особливості для відповідної підготовки та 
їх врахування. 

Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

Посольство України у Малайзії повідомляє про 
можливість проходження оплачуваного стажування 
у компанії MI Equipment, яка є частиною холдингу MI 
Technovation, що займається розробкою та 
виробництвом мікрочипів, роботизованих рішень, 
штучного інтелекту і є одним із найбільш динамічно 
зростаючих лідерів галузі. 
На початковому етапі є можливість стажування за 
такими напрямами: комп’ютерний зір (комп’ютерне 
бачення), штучний інтелект (AI), промислова 
революція 4+. 
Перший етап стажування відбуватиметься 
дистанційно. Другий етап передбачає проходження 
практики безпосередньо на підприємстві, у місті 
Джорджтаун, штат Пінанг, у IV кварталі 2021 року – 
I кварталі 2022 року. 
Орієнтовна тривалість стажування – від 6 до 12 
місяців. 
Компанія забезпечує візовий супровід стажиста. 
Кращим кандидатам буде запропоновано 
працевлаштування. 
Докладна інформація – на вебсайті компанії MI 
Equipment: https://www.mi-eq.com/. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://www.mi-eq.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
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http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/506-v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Лекцій 12 год Прак./лабор./сем. 28 год Самостійна робота 80 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1 
Здійснювати опис предметної області розробки або дослідження; забезпечувати 
декомпозицію поставленої задачі. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН2 
Обирати належні засоби для розробки або дослідження (середовище розробки, мова 
програмування, програмне забезпечення та програмні пакети тощо), що дозволяють 
знайти правильне і ефективне рішення. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН3 
Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з’ясування їх 
відповідності вимогам; розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб 
переконатися у якості прийнятих рішень. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН7 
Створювати прототипи програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно 
відповідає вимогам до розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, щоб 
переконатися у відповідності завданню розробки або дослідження. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН9 
Управляти складними робочими процесами з урахуванням поставлених економічних, 
правових та етичних аспектів, оцінювати результати діяльності команди. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН11 
Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, інших джерелах, 
аналізувати і оцінювати її. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН13 
Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у 
сфері інформаційних технологій і є основою для оригінального мислення та проведення 
досліджень. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
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За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 20 балів 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, 
балів 

40 

Усього за освітню компоненту 100 

*для екзаменаційних освітніх компонент співвідношення поточного (практичного) та 
модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40 
 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Тема1. Читання, відображення та збереження зображень за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
лабораторні – 
2 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із читанням, відображенням та збереженням зображень за допомогою 
функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та 
розробки комп’ютерних програм для читання, відображення та збереження зображень 
за допомогою функцій бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема2. Читання, відображення та збереження відео за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із читанням, відображенням та збереженням відео за допомогою 
функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та 
розробки комп’ютерних програм для читання, відображення та збереження зображень 
за допомогою функцій бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема3. Зміна розмірів зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із зміною розмірів зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV, 
оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних програм для 
зміни розмірів зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV мовами 
програмування Python та С++. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
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Тема4. Обрізання зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із виконанням обрізання зображень за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних 
програм для виконання обрізання зображень за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема5. Обертання та переміщення зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із виконанням обертання та переміщення зображень за допомогою 
функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та 
розробки комп’ютерних програм для виконання обертання та переміщення зображень 
за допомогою функцій бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема6. Коментування зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
лабораторні – 
2 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із коментуванням зображень та відео за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних 
програм для коментування зображень та відео за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема7. Фільтрація зображення за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
лабораторні – 
2 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із фільтрацією зображень та відео за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних 
програм для фільтрації зображень та відео за допомогою функцій бібліотеки OpenCV 
мовами програмування Python та С++. 
 

Тема8. Застосування порогових перетворень до зображень за допомогою функцій бібліотеки 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
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OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
лабораторні – 
2 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із поняттями порогових значень, порогових перетворень, 
застосуванням порогових перетворень до зображень за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних 
програм із застосуванням порогових перетворень до зображень за допомогою функцій 
бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема9. Виявлення крапель на зображеннях за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
лабораторні – 
2 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із поняттям краплі, алгоритмами виявлення крапель, застосуванням 
алгоритмів виявлення крапель на зображеннях за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV, оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних 
програм із застосуванням алгоритмів виявлення крапель на зображеннях за 
допомогою функцій бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема10. Виявлення країв зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із поняттям краю, алгоритмами виявлення країв, застосуванням 
алгоритмів виявлення країв зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV, 
оволодіння сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних програм із 
застосуванням алгоритмів виявлення країв зображень за допомогою функцій 
бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема11. Взаємодія із графічним інтерфейсом користувача при обробці зображень за 
допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із можливостями взаємодії з графічним інтерфейсом користувача при 
обробці зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння сучасними 
методами проектування та розробки комп’ютерних програм із використанням 
взаємодії з графічним інтерфейсом користувача при обробці зображень за допомогою 
функцій бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
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Тема12. Визначення контурів об’єктів на зображеннях за допомогою функцій бібліотеки 
OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із поняттям контуру об’єкта, можливостями визначення контурів 
об’єктів на зображеннях за допомогою функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння 
сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних програм із 
використанням визначення контурів об’єктів на зображеннях за допомогою функцій 
бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
 

Тема13. Проста фонова оцінка у відео за допомогою функцій бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 1 год., 
лабораторні – 
1 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із поняттям темпоральної медіанної фільтрації, простою фоновою 
оцінкою у відео за допомогою функцій бібліотеки OpenCV, оволодіння сучасними 
методами проектування та розробки комп’ютерних програм із використанням простої 
фонової оцінки у відео за допомогою функцій бібліотеки OpenCV мовами 
програмування Python та С++. 
 

Тема14. Класифікація зображень і виявлення об’єктів за допомогою за допомогою глибокого 
навчання та модуля DNN бібліотеки OpenCV. 

Результати 
навчання: 

ПРН1, 
ПРН2, 
ПРН3, 
ПРН7, 
ПРН9, 

ПРН11, 
ПРН13  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
лабораторні – 
2 год. 

Література: 
[1–7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4155 

Опис теми Ознайомитися із класифікацією зображень і виявленням об’єктів за допомогою за 
допомогою глибокого навчання та модуля DNN бібліотеки OpenCV, оволодіння 
сучасними методами проектування та розробки комп’ютерних програм для здійснення 
класифікації зображень і виявлення об’єктів за допомогою за допомогою глибокого 
навчання та модуля DNN бібліотеки OpenCV мовами програмування Python та С++. 
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