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ВСТУП 
 

Реферат з дисципліни «Математичне моделювання і цифрова обробка 

інформації» виконується у 8 семестрі згідно навчального робочого плану та робочої 

навчальної програми з цієї ж дисципліни. 

Метою написання реферату є відпрацювання методики самостійного пошуку 

інформації з заданої тематики з використанням сторонніх джерел інформації. 

 

1. Вимоги щодо структури та змісту реферату 
 

Зміст реферату повинен відповідати завданню та темі. Реферат виконується у 

вигляді презентації PowerPoint (формат листа А4). Орієнтація слайдів – альбомна. 

Фон слайдів – білий. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 

1. Титульний слайд. На титульному слайді повинна бути назва теми, ПІБ та 

група виконавця, ПІБ особи, що перевіряє. 

2. Вступ. В цьому розділі приділяється увага насамперед актуальності даної 

теми, сучасний стан наукової проблеми (задачі), її значущість. Висвітлення 

актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями 

висловити головне – суть проблеми або завдання. Також можуть бути викладені 

використані методи дослідження.  

3. Основна частина. Зміст розділів основної частини реферату повинен 

передбачати: 

• критерії вибору інформаційних джерел для висвітлення проблеми; 

• огляд використаних джерел за темою реферату; 

• виклад теоретичних основ досліджуваної проблеми; 

• приклади експериментальних даних, що підтверджують або спростовують 

наведені теоретичні відомості; 

• аналіз та узагальнення результатів дослідження інформаційних джерел. 



Критерії, за якими виконується огляд інформаційних джерел повинні бути 

чіткими та зрозумілими, оскільки це визначає якість проведених досліджень. 

У огляді використаних джерел студент повинен окреслити основні етапи 

розвитку наукової думки за даною проблемою. Стисло, критично висвітлюючи 

здобутки попередників, він повинен визначити ті питання, що залишилися 

невирішеними і, отже, потребують розв’язання. 

Викладення теоретичних положень, які потрібні для пояснення суті проблеми 

та розуміння шляхів її розв’язання повинні обов’язково мати посилання на відомі 

літературні джерела.  

Приклади практичної реалізації основних теоретичних положень також 

повинні ґрунтуватися на посиланнях на відомі та авторитетні літературні джерела з 

обов’язковою «прив’язкою» до дати, країни, виробника, застосування та ін. 

4. Висновки. У цій частині реферату викладаються найбільш важливі 

результати зробленого огляду, які повинні містити формулювання розв’язаної 

проблеми та її практичне значення, а також висновки та рекомендації щодо 

використання здобутої інформації. Зазначена частина реферату має форму підсумків 

накопиченої в основній частині пояснювальної записки інформації. 

5. Використані інформаційні джерела. В цьому розділі наводиться перелік 

усіх інформаційних джерел, які були використані під час роботи над рефератом. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:  

• у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні реферату);  

• в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 

хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис використаних джерел складається відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію 

можна отримати із таких стандартів: ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. 

Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 

правила», ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 



Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання». 

6. Додатки. Цей розділ не є обов’язковим та додається за необхідності. 

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти 

сприйняття основної частини реферату: 

- проміжні математичні залежності, формули; 

- таблиці допоміжних даних; 

- інструкції та методики, опис алгоритмів та програм моделювання на 

комп’ютері, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

 

2. Вимоги щодо оформлення тексту реферату 
 

Обсяг реферату повинен становити 20–25 слайдів текстової частини, за 

винятком додатків. 

Реферат здається в двох видах: електронному та роздрукованому на одній 

стороні аркушів білого паперу формату А4 (216 x 297 мм). 

Основний текст друкується шрифтом Times New Roman розміром 22 пт з 

одинарним міжрядковим інтервалом. Вирівнювання тексту – по ширині. Розмір 

шрифту заголовків 30 пт. Розмір шрифту в таблицях вибирається так, щоб було 

зручно його читати і визначається розмірами і об’ємом таблиці (але бажано, щоб 

розмір шрифту в таблицях не був менше 16 пт). Заповненість слайду текстом та 

іншими елементами повинна бути не менше 80%. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно 

подавати в рефераті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих слайдах, 

включають до загальної нумерації сторінок. 

Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, 

враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в 

тексті або у додатках. 



Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією. Якщо в рефераті подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 

загальними правилами. 

Формули повинні бути набрані в редакторі формул (забороняється вставляти 

формули в текст реферату у вигляді рисунків). Формули в рефераті (якщо їх більше 

однієї) нумерують у межах розділу. Номери формул пишуть біля правого поля 

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. 

Посилання в тексті реферату на літературні джерела слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...». 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням необхідних даних, 

наприклад: 

1. Адреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии / В.В. 

Адреянова. – М.: ИНФРА-М,1997. – 94 с. 

2. Информационные технологии: учеб. / под ред. Г.А. Титоренко. – М.: 

Юнити, 2000. – 335 с. 

3. Ісаєнко О.О. Електронні науково-інформаційні ресурси / О.О. Ісаєнко // 

Документознавство: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 – 23 трав. 

2007 р. – С. 179 – 180. 
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1. Айфичер Э. Цифровая обработка сигналов. Практический подход / Э. Айфичер, 

Б. Джервис. - М.: Вильямс, 2004. – 992 с. 

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. – СПб.: Питер, 

2002. – 608 с. 

3. Солонина А. Основы цифровой обработки сигналов: учебное пособие / А. 

Солонина, Д. Улахович, С. Арбузов, Е. Соловьева. – СПб.: БХВ Петербург, 2005. 

– 768 с. 



4. Столниц Э. Вейвлеты в компьютерной графике / Э. Столниц, Т. ДеРоуз, Д. 

Салезин. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. – 272 с. 

5. Давыдов А.В. Цифровая обработка сигналов. Тематические лекции: учебное 

пособие в электронной форме / А.В. Давыдов. – Екатеринбург, УГГУ, ИГиГ, 

каф. ГИН. (режим доступу URL: http://www.prodav.narod.ru/dsp/index.html). 

6. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов: второе издание, пер с англ. / Р. Лайонс. 

– М.: Бином-Пресс, 2006. 656 с. 

7. Лукин А. Введение в цифровую обработку сигналов (математические основы) / 

А. Лукин. – М.: изд-во МГУ, 2002. 

8. Новиков Л.В. Основы вейвлет-анализа сигналов: учебное пособие / Л.В. 

Новиков. – СПб.: Модус+, 1999. – 152 с. 

9. Оппенгейм Э. Применение цифровой обработки сигналов: пер. с англ. / Э. 

Оппенгейм; под ред. А. М. Рязанцева. – М.: Мир, 1980. – 553 с. 

10. Оппенгейм А.В. Цифровая обработка сигналов: пер. с англ. / А.В. Оппенгейм, 

Р.В. Шафер; под ред. С. Я. Шаца. – М.: Связь, 1979. – 416 с. 

 



Додаток 
Приблизний перелік тем рефератів 

 

1. Застосування аналогій при побудові моделей 
2. Ієрархічний підхід до отримання моделей 
3. Основні принципи імітаційного моделювання. 
4. Цифрові сигнальні процесори. Архітектура. 
5. Цифрові сигнальні процесори. Алгоритм роботи. 
6. Апаратні засоби цифрової обробки сигналів 
7. Використання цифрових сигнальних процесорів в задачах НК 
8. Застосування Z-перетворення при обробці сигналів 
9. Дискретне перетворення Фур’є. Алгоритм та його програмна реалізація. 
10.Швидке перетворення Фур’є. Алгоритм та його програмна реалізація. 
11.Перетворення Хартлі. 
12.Структури цифрових фільтрів. Рекурсивні та нерекурсивні цифрові фільтри 
13.Основні етапи розробки цифрового КІХ-фільтра 
14.Основні етапи розробки цифрового НІХ-фільтра 
15.Програмовані логічні інтегральні схеми. Архітектура і програмування. 
16.Реалізація КІХ- та НІХ-фільтрів на ПЛІС 
17.Wavelet перетворення.  
18.Wavelet фільтрація 
19.Узгоджена фільтрація сигналів 
20.Обробка зображень. Лінійна та нелінійна обробка. Завдання, які вирішуються 

при обробці зображень 
21.Двовимірна згортка і її реалізація в комп'ютері (засобами MATLAB). 

Приклади застосування при обробці (поліпшенні) зображень 
22.Двовимірне перетворення Фур'є і його реалізація в комп'ютері 
23.Шуми зображень. Причини їх виникнення 
24.Методи фільтрації зображень 
25.Методи корекції зображень 
26.Фотограмметрія та стереобачення 
27.Комп’ютерна томографія 
28.Фрактальна обробка зображень 
29.Сегментація зображень 
30.Методи розпізнавання образів 
31.Методи синтезу та розпізнавання мови 
32.Моделювання цифрових перетворювачів Гільберта 


