
 

 

  

Силабус навчальної дисципліни 

"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ 

ІНФОРМАЦІЇ" 
 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека державного кордону 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 3 (третій) 

Семестр 6 (шостий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,5 кредити / 75 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та 

практичні основи представлення інформації у вигляді 

математичних моделей та використання на практиці програмних 

засобів з метою автоматизованої обробки аудіо, відео та 

графічної інформації 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Під час викладення навчальної дисципліни відбувається 
ознайомлення з поняттям „математичні методи представлення 

інформації”, практичне засвоєння основних принципів обробки 

графічної та звукової інформації за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення; отримання знань, щодо аналітичних 

методів опису графічної та звукової інформації, практично 

засвоїти весь спектр інструментів, що дозволяють здійснювати 

створення, копіювання та відтворення графічних та звукових 

об’єктів практично любої складності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння навичками обробки цифрової фото, відео та 

акустичної інформації за допомогою прикладного програмного 

забезпечення 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння у сфері цифрової обробки фото, відео та 

акустичної інформації  

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: Змістовий модуль 1. Поняття 

випадкові поля. Розгляд моделі зображення з дискретними 

просторовими та часовими змінними. Розгляд моделей зображень 

які задані на багатомірних прямокутних сітках з одиничним 

кроком. Статистичні рішення. Розгляд математичного апарату 

для знаходження оптимальних рішень. Методологія щодо 

синтезу рішаючих правил в умовах апріорної невизначеності. 



 

 

Математичні методи фільтрації зображень. Розгляд задачі 

фільтрації, як задачі оцінювання параметрів, а саме, підрахунків 

«достеменного» зображення по спотвореним різними завадами 

спостереження. 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика графічних 

редакторів. Введення в Adobe Photoshop. Робота з кольором в 

Adobe Photoshop. Основні відомості роботи з растровими 

зображеннями. Основи роботи з виділеною областю. Компоновка 

зображень. 

Змістовий модуль 3. Загальна характеристика програмних 

продуктів обробки звукової інформації. Введення в Adobe 

Audition та освоєння основних можливостей. Робота з плагінами. 

Робота в багатодоріжковому режимі. Робота з параметричним та 

графічним еквалайзером. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні  

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вказуються перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння 

якими необхідні курсанту/ад’юнкту (вимоги до рівня підготовки) 

для успішного засвоєння навчальної дисципліни 

Пореквізити Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання атестаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

1. Виттих В. А. Обработка изображений в автоматизированных 

системах научных исследований / В. А. Виттих, В В. Сергеев, В. 

А. Сойфер. – М.: Наука. – 1962. – 214 с. 

2. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер. – М.: 

Наука. –  1966.– 576 с. 

3. Дуда Р. Распознавание образов и анализ сцен / Р. Дуда, П. 

Харт. – М.: Мир. –  1976. – 512 с. 

4. Малышев В. А.  Гиббсовские случайные поля / В. А. 

Малышев, Р. А. Минлос. – М.: Наука. – 1985. – 288 с. 

5. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В. 

А. Сойфера. – М.: Физматлит.– 2001.– 784 с. 

6. Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и 

рекуррентное оценивание/ М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский.– 

М.: Наука.– 1972.– 304 с. 

7. Победря Б. Е. Лекции по тензорному анализу / Б. Е. Победря 

– М.: МГУ. – 1990. – 128 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів 

Факультет Факультет бойового застосування систем управління та зв’язку 



 

 

 

 

Викладач(і) Слотвінська Людмила Іванівна 

Посада: Викладач кафедри 

Вчене звання: Доцент кафедри 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-23-25 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 264 каб. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри       Ігор ПАНЧЕНКО  

 

 

Розробник         Людмила СЛОТВІНСЬКА 

 

 


