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Силабус 

з обовʼ язкової навчальної дисципліни 

Обробка сигналів та зображень 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітні програми: 123 «Компʼ ютерна інженерія» 

Рік навчання ІІІ, семестр VI 

Кількість кредитів: 5, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

https://drive.google.com/drive/folders/1d7A_jTvD9QDfAHBJK7

DBltIDaShY2iSY  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Сидоренко Валерій Миколайович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-

mykolayovych 

Контактна інформація Ел. адреса: vnsidorenko@gmail.com  

Телефон: +38(097) 68 74 999 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами 

професійних компетенцій та умінь і підготовка студентів до ефективного їх 

використання в учбовому процесі та подальшій інженерній та науковій діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обробка сигналів та 

зображень» є теоретична і практична підготовка фахівців з комп’ютерної 

інженерії в частині методів цифрового представлення та обробки сигналів і 

обчислювальних засобів, за допомогою яких така обробка виконується. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

https://drive.google.com/drive/folders/1d7A_jTvD9QDfAHBJK7DBltIDaShY2iSY
https://drive.google.com/drive/folders/1d7A_jTvD9QDfAHBJK7DBltIDaShY2iSY
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
mailto:vnsidorenko@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Загальні: 

ЗК-1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК-2  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

фахові: 

ФК−2 Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для 

розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення  

ФК−3 Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем та мереж   

ФК−5 Здатність використовувати засоби і системи автоматизації 

проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, 

Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо  

ФК−11 Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів  

ФК−13 Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій  

 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж   

ПРН−3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії  

 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 
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ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних 

для спеціальності 

ПРН−9 Вміти застосовувати знання технічних характеристик, 

конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач 

спеціальності 

Комунікація: 

ПРН−17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

ПРН-18 Використовувати інформаційні технології та для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення 

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

          ПРН−21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики  

 

 

Структура курсу 
К-сть год.  

Тема 
Результати 

навчання 
Завдання 

Л
К

 

П
З

 

Л
б
 

С
а

м
.

р
. 

 Модуль 1. Елементи теорії сигналів і систем 

1 1 – – 

Тема 1. Класифікація сигналів. 

Перетворення Фур’є неперервних сигналів. 

Вступ. Мета та  задачі курсу.  

Класифікація сигналів. 

Перетворення Фур’є неперервних сигналів. 

Розклад періодичних сигналів у ряд Фур’є. 

Інтегральне перетворення Фур’є. 

Властивості інтегральне перетворення 

Фур’є. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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Узагальнений ряд Фур’є. 

1 1 - 2 

Тема 2. Неперервні системи. 

Імпульсна та частотна характеристики 

системи. Перетворення Лапласа та 

передаточна функція системи. Аналогові 

фільтри. 

-функція. Спектр косинусоїди та 

синусоїди. Прямокутний імпульс та його 

перетворення Фур’є. Неперервне фінітне 

перетворення Фур’є. Ефекти скінченної 

довжини вибірки.  

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 2 

Тема 3. Дискретні сигнали. 

Перетворення спектру при дискретизації 

сигналів. Теорема Котельникова. 

Дискретно-неперервне та дискретне 

перетворення  Фур’є. Швидке перетворення 

Фур’є. Дискретне косинусне перетворення. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 2 

Тема 4. Дискретні системи. 

Дискретне перетворення Лапласа та Z-

перетворення. Z перетворення деяких 

дискретних  сигналів. Властивості 

дискретного Z перетворення. Дискретна 

згортка та її обчислення. Лінійні дискретні 

системи та цифрові фільтри. 

Аналіз і синтез інтеграторів. Амплітудні 

характеристики існуючих інтегруючих 

фільтрів. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 3 

Тема 5. Синтез нерекурсивних і 

рекурсивних цифрових. 

Властивості нерекурсивних фільтрів. 

Синтез НРФ з використанням вікон. Форми 

рекурсивних фільтрів. Методи частотної 

вибірки. Метод найкращої  рівномірної 

апроксимації. 

Синтез рекурсивних фільтрів. Аналогові 

прототипи. Фільтри Чебишова, Бесселя, 

Баттерворта. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 3 

Тема 6. Засоби обробки цифрових сигналів. 

 
ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

 Модуль 2. Засоби обробки цифрових сигналів 
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0,5 0,5 - 5 

Тема 7. Багатовимірні сигнали і системи. 

Основні визначення та теорема 

дискретизації. Двовимірні дискретні 

системи. 

Властивості дискретно-неперервного 

двомірного перетворення Фур’є.  

Підхід на основі різницевих рівнянь. 

Передаточна функція. 

Двовимірне дискретне перетворення Фур’є. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 5 

Тема 8. Цифрова обробка зображень. 

Основні поняття. Визначення меж області 

«обробка зображень». Класифікація 

процесів ЦОЗ.  

Області застосування ЦОЗ. Підрахунок та 

вимірювання. Дослідження 3-D простору. 

Дослідження динамічних процесів. 

Класифікація. 

Обробка зображень та комп’ютерна 

графіка. Компоненти системи ОЗ. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

0,5 0,5 - 5 

Тема 9. Основи цифрового представлення.  

Основи цифрового представлення. Проста 

модель формування зображення. 

Дискретизація і квантування зображення. 

Збільшення та зменшення зображень. 

Деякі фундаментальні співвідношення між 

пікселями. Поняття околу. Суміжність, 

зв’язність, області та межі. Міри відстані. 

Геометричні перетворення зображень. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 - - 5 

Тема 10. Просторові методи покращення 

зображень. 

Просторові методи покращення 

зображень.Поелементні (градаційні) 

перетворення. Перетворення зображення в 

негатив. Логарифмічне перетворення. 

Степеневі перетворення. Вирізання 

діапазону яскравостей і бітових площин. 

Зміна вигляду гістограми. Еквалізація 

гістограми. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 5 

Тема 11. Фільтрація. Просторовий підхід. 

Згладжуючи просторові фільтри. Лінійні 

згладжуючи фільтри. Фільтри, засновані на 

порядкових статистиках. Просторові 

фільтри підвищення різкості. 

Покращення зображень з використанням 

других похідних: лапласіан. Покращення 

зображень з використанням перших 

похідних: градієнт. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - 5 

Тема 12. Частотні методи фільтрації. 

Фільтрація у частотній області. 

Відповідність між у просторовій області і 

фільтрацією у частотній області. 

Сгладжуючі частотні фільтри. Ідеальні 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 
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фільтри нижніх частот. Фільтри нижніх 

частот Баттерворта. Гаусові фільтри нижніх 

частот. 

Частотні фільтри підвищення яскравості. 

Ідеальні фільтри верхніх частот. Фільтр 

верхніх частот Баттерворта. Гаусові 

фільтри верхніх частот. 

Гомоморфна фільтрація. 

Питання реалізації. 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

індивідуальні 

завдання 

1 1 - - 

Тема 13. Відновлення зображень. 

Модель процесу викривлення/відновлення 

зображення. 

Моделі шуму. Просторові і частотні 

властивості шуму. Функції щільності 

розподілення ймовірностей для деяких 

важливих типів шумів. Періодичний шум. 

Побудова оцінок для параметрів шуму.  

Пригнічення шумів – просторова 

фільтрація. Усереднюючі фільтри. Фільтри, 

засновані на порядкових статистиках. 

Адаптивні фільтри. 

Пригнічення періодичного шуму. 

Режекторні фільтри. Смугові фільтри. 

Вузько смугові фільтри. Оптимальна вузько 

смугова фільтрація. 

Лінійні трансляційно-інваріантні 

викривлення. 

Оцінка функції спотворення. Оцінка на 

основі візуального аналізу зображення. 

Оцінка на основі експерименту. Оцінка на 

основі моделювання. Інверсна фільтрація. 

Фільтрація методом мінімізації  середнього 

квадратичного відхилення (вінеровська 

фільтрація). Фільтрація методом мінімізації 

згладжувального функціоналу з зв’язком. 

Сегментація зображень. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4 1 - 7 

Тема 14. Стиснення зображень. 

Кодова, міжелементна та візуальна 

надлишковість. 

Моделі стиснення зображень. Стиснення 

без втрат. Стиснення з втратами. 

Стандарти стиснення зображень. 

ПРН−1, 

ПРН−3, 

ПРН−6, 

ПРН−7, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання 
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Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

2 Лабораторні роботи Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

3 Тестування з моділв Наприкінці модулів Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Розрахунково-графічна 

робота 

Згідно з терміном, 

встановленим викладачем 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань 

5 Модуль 1, модуль 2 тести Наприкінці модуля 1, 2 Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних занять. 

2. Вчасне виконання завдань для лабораторних робіт. 

3. Виконання розрахунково-графічної роботи. 

4. Виконання тестових завдань. 
5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістов.  

мо-дуль № 1 

 

Змістовий модуль № 2    Сума 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 Т5 Т6 Т7 T8 Т9 

 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

Лекції               10 

Лаб. роб., 

зан. 

5    5 5    5 5 5 5 5 40 

Поточн. 

контр.: 

модулі 1, 2 

    

 

10 

    

 

 

   

 

10 

    

 

50 

РГР 15              

Усього               100 

6. Т1, Т2 ... Т14 – теми  

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т. д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами.  

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт 

на академічний плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf, 

на основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних 

кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-

технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/1d7A_jTvD9QDfAHBJK7DBltIDaShY2iSY  

          

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи та 

сомостійної роботи студентів 

Сидоренко В.М., Цвєнтарний Р.С. Методичні вказівки щодо виконання 

розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Обробка сигналів та зображень» для студентів усіх форм навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітньо-професійної програми 

«Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Кременчук: 

видавничий відділ КрНУ, 2021 – 39 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 

Сидоренко В.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для 

студентів з навчальної дисципліни «Обробка сигналів та зображень» для 

студентів усіх форм навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня 

«Бакалавр», Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2022 – 42 с. 

4. Питання до іспиту. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю. 

6. Правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Бабак В.П. Обробка сигналів: Підручник/ В.П. Бабак, В.С. 

Хандецький, Є. Шрюфер. - К.: Либідь, 1996. - 392 с.  

2. Бондарев В. Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка 

сигналов: методы и средства: Учеб. пособие для вузов. – Севастополь: Изд-во 

СевГТУ, 1999. – 398 с. 

3. Rafael C. Gonzalez; Richard E. Woods; Steven L. Eddins (2004). Digital 

Image Processing using MATLAB. Pearson Education. ISBN 978-81-7758-898-9. 

http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/Digital%20Image%20Processing%203r

d%20ed.%20-%20R.%20Gonzalez%2C%20R.%20Woods-ilovepdf-compressed.pdf  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1d7A_jTvD9QDfAHBJK7DBltIDaShY2iSY
http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/Digital%20Image%20Processing%203rd%20ed.%20-%20R.%20Gonzalez%2C%20R.%20Woods-ilovepdf-compressed.pdf
http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/Digital%20Image%20Processing%203rd%20ed.%20-%20R.%20Gonzalez%2C%20R.%20Woods-ilovepdf-compressed.pdf
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4. Tim Morris (2004). Computer Vision and Image Processing. Palgrave 

Macmillan. ISBN 978-0-333-99451-1. 

5. R. Fisher; K Dawson-Howe; A. Fitzgibbon; C. Robertson; E. Trucco 

(2005). Dictionary of Computer Vision and Image Processing. John Wiley. ISBN 978-

0-470-01526-1. 

6. Kovalevsky, Vladimir (2019). Modern algorithms for image processing : 

computer imagery by example using C#. [New York, New York]. ISBN 978-1-4842-

4237-7. OCLC 1080084533. 

7. Digital Spectral Analysis with Applications S. Lawrence Marple and 

William M. Carey (1985) 

8. Joe Minichino, Joseph Howse. Learning OpenCV 3 Computer Vision with 

Python Second Edition. Packt Publishing Ltd, Birmingham, 2015. – 266 p. 

 

Допоміжна 

1. Pattern Recognition Principles 2nd Edition by Julius T. Tou, R. C. 

Gonzalez. Addison-Wesley; 2nd edition (January 1, 1977). – 377 p. 

http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/Digital%20Image%20Processing%203r

d%20ed.%20-%20R.%20Gonzalez%2C%20R.%20Woods-ilovepdf-compressed.pdf   

2. Applied time series analysis / Robert K. Otnes, Loren Enochson. New 

York: Wiley, 1978-v. : ill. ; - 444 p. 

3. Valeriy Sydorenko, Svitlana Kravchenko, Yurii Rychok, Karel Zeman, 

―Method of Classification of Tonal Estimations Time Series in Problems of Intellectual 

Analysis of Text Content‖, Transportation Research Procedia, Volume 44, 2020, Pages 

102-109, ISSN 2352-1465, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.015  

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Сайт з комп’ютерної графіки Київського національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка.  [Електронний ресурс]: / — Режим доступу:   

http://cg.unicyb.kiev.ua   — Заголовок з екрану. 

2. Image Processing with Python. [Електронний ресурс]: / — Режим 

доступу:  https://datacarpentry.org/image-processing/   — Заголовок з екрану. 

3. Getting started with opencv. [Електронний ресурс]: / — Режим доступу:  

https://riptutorial.com/opencv   — Заголовок з екрану. 

4. Основні операції з зображеннями у OpenCV 3 Python. Електронний 

ресурс]: / — Режим доступу:  https://arboook.com/kompyuternoe-zrenie/osnovnye-

operatsii-s-izobrazheniyami-v-opencv-3-python /  — Заголовок з екрану. 

5. OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial. Електронний 

ресурс]: / — Режим доступу:  https://pythonprogramming.net/loading-images-python-

opencv-tutorial / — Заголовок з екрану. 

http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/Digital%20Image%20Processing%203rd%20ed.%20-%20R.%20Gonzalez%2C%20R.%20Woods-ilovepdf-compressed.pdf
http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/Digital%20Image%20Processing%203rd%20ed.%20-%20R.%20Gonzalez%2C%20R.%20Woods-ilovepdf-compressed.pdf
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.015
http://cg.unicyb.kiev.ua/
https://datacarpentry.org/image-processing/
https://riptutorial.com/opencv
https://arboook.com/kompyuternoe-zrenie/osnovnye-operatsii-s-izobrazheniyami-v-opencv-3-python
https://arboook.com/kompyuternoe-zrenie/osnovnye-operatsii-s-izobrazheniyami-v-opencv-3-python
https://pythonprogramming.net/loading-images-python-opencv-tutorial
https://pythonprogramming.net/loading-images-python-opencv-tutorial

