
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Методи і засоби комп’ютерного зору» 

 
Загальний опис дисципліни «Методи і засоби комп’ютерного зору» – сучасна дисципліна, яка вивчає методи та 

алгоритми опрацювання візуальної інформації. Опрацювання візуальної інформації 
передбачає оброблення зображень на низькому рівні, де входом і виходом є зображення. 
Середній рівень із покращеного зображення виділяє однорідні області та формує кількісні 
контурні та текстурні характеристики. Високий рівень на основі виділених характеристик 
проводить класифікацію зображень . Методи і засоби комп’ютерного зору використовуються 
при проектуванні систем інтернету речей,  “розумних” пристроїв різноманітного 
призначення.  

Завданням курсу є аналіз зорової інформації, розроблення моделей представлення 
зображень, вивчення методів опрацювання зображень на різних рівнях.. Крім цього 
дисципліна передбачає вивчення сучасних програмних засобів опрацювання зображень. 

Метою дисципліни є вивчення методів і алгоритмів комп’ютерного зору, набуття 
практичних навиків проектування та програмування систем комп’ютерного зору. 

 
Завдання вивчення дисципліни: 1. Знати: 
класичні та сучасні методи та алгоритми опрацювання зображень на низькому 
(попередня обробка, фільтрація), середньому (сегментація) та високому 
(розпізнавання, класифікація) рівнях комп’ютерного зору, сучасні комп’ютерні 
системи опрацювання зображень. 

2. Вміти: 
програмно реалізовувати алгоритми опрацювання зображень, розробляти основні 
компоненти систем комп’ютерного зору, використовувати відомі програмні засоби 
опрацювання зображень для розробки власних систем. 

Мета проведення лекцій полягає у: вивченні моделей представлення та опрацювання 
зображень, набутті навичок їх використання для розв’язання прикладних задач 
комп’ютерного зору. 

У лекційному курсі вивчаються  моделі та методи опрацювання зображень на 
низькому, середньому та високому рівнях. 

Метапроведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 
який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у аспірантів 
практичні навики у застосуванні методів, алгоритмів та програмних засобів комп’ютерного 
зору. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 
дисципліни: Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші 
електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 
діяльності.  

Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в 
інженерії програмного забезпечення та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство 
під час їх реалізації. 

Найменуванняпрограмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 
вивчення дисципліни: Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів 
і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 
інноваційних продуктів у інженерії програмного забезпечення та дотичних 
міждисциплінарних напрямах. 


