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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання фізичних 

процесів та явищ» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми підготовки 

    магістра      
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності  104 Фізика та астрономія     
(шифр, назва спеціальності) 

спеціалізації    фізика, астрономія     
(шифр, назва спеціалізації) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 
Метою викладання навчальної дисципліни є  

узагальнюючи знання, що їх було одержано студентами під час навчання на 
фізичному факультеті, ознайомити їх із принципами комп’ютерного 
моделювання фізичних процесів, сучасними методами та засобами 
комп’ютерного моделювання в експериментальній та теоретичній 
дослідницькій роботі, у прикладній фізиці та суміжних галузях освіти, науки, 
техніки та виробництва. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є  
виробити у студентів навички комп’ютерного моделювання фізичних 

процесів та явищ при дослідницькій та педагогічній роботі за фахом. 
1.3. Кількість кредитів: 5. 
1.4. Загальна кількість годин: 150. 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни. 

Нормативна / за вибором: за вибором 
Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік): залік 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

6-й  
Семестр 

12-й  
Лекції 

32 год.  
Практичні, семінарські заняття 

0 год.  
Лабораторні заняття 

48 год.  
 

Самостійна робота 
70 год.  

Індивідуальні завдання 
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0 год.  
 
1.6. Заплановані результати навчання. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 
знати: сучасні методи та засоби комп’ютерного моделювання фізичних 

процесів, критерії, за якими вони обираються для вирішення конкретної 
дослідницької або освітньої задачі, знати сучасні принципи та засоби 
автоматизації сучасного фізичного експерименту. 

вміти: використовувати ефективні програмні продукти задля оперативної 
обробки результатів вимірювань та проведення розрахунків. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Розділ 1. Комп’ютерне моделювання процесів та явищ під час навчання 

фізиці. 
Тема 1. Комп’ютерне моделювання в фізичній освіті. 
Моделювання фізичних процесів та явищ за допомогою навчальних 

систем Modellus та Coach. Анімаційне пояснення фізичних процесів та 
віртуальний фізичний експеримент. Віртуальні вимірювання для розв’язання 
стандартних та учбово-дослідницьких задач, в тому числі експериментальних (з 
використанням оригінальних комп’ютерних програм). 

Тема 2. Програмні продукти Origin та Excel для обробки, аналізу та 
графічного відображення наукових даних. Комп’ютерна анімація в електронних 
таблицях Excel.  

Специфіка використання програмних пакетав Origin та Excel задля 
оперативної обробки результатів вимірювань та проведення розрахунків з 
графічним відображенням та статистичним аналізом. Принципи та конкретні 
задачі комп’ютерної анімації в електронних таблицях Excel (з використанням 
оригінальних комп’ютерних продуктів).  

 
Розділ 2. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ під час 

виконання науково-дослідницької роботи. 
Тема 3. Комп’ютерна автоматизація дослідницького фізичного 

експерименту. 
Використання комп’ютерів для збору експериментальних даних. 

Зворотній зв’язок в системі прибор-комп’ютер. Автоматизація дослідницького 
експерименту за допомогою крейту CAMAC. Автоматизований учбовий 
фізичний експеримент (із використанням системи Coach). 
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Тема 4. Інтегроване середовище LabView для створення інтерактивних 
комп’ютерних програм збору, обробки даних та управління периферійними 
пристроями. 

Програмування на рівні функціональних блок-діаграм, що дозволяє 
об’єднувати програмні модулі в віртуальні інструменти. Бібліотеки віртуальних 
інструментів LabView. Цифрова обробка вимірюваних сигналів, цифрова 
фільтрація, статистика та чисельний аналіз. Візуалізація результатів 
експериментів та теоретичних розрахунків із використанням інтерактивних 
лицьових панелей. Дистанційний експеримент через мережу Інтернет.  

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Комп’ютерне моделювання процесів та явищ під час навчання фізиці. 

Тема 1. Комп’ютерне 
моделювання в фізи-
чній освіті  

40 8  12  16       

Тема 2. Програмні 
продукти Origin та 
Excel для обробки, 
аналізу та графічно-
го відображення нау-
кових даних. Ком-
п’ютерна анімація в 
електронних 
таблицях Excel. 

36 8  12  20       

Разом за розділом 1 76 16  24  36       
Розділ 2. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ під час виконання науково-

дослідницької роботи. 
Тема 3. Комп’ютерна 
автоматизація дос-
лідницького фізич-
ного експерименту.. 

38 8  12  18       

Тема 4. Інтегроване 
середовище LabView 
для створення інтер-
активних комп’ютер-
них програм збору, 
обробки даних та 

36 8  12  16       



6 
 

управління перифе-
рійними пристроями. 
Разом за розділом 2 74 16    34       

Разом годин 
150 32    70       

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Не передбачено навчальним планом. 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Віртуальні вимірювання 16 
2 Анімаційне комп’ютерне моделювання в електронних таблицях 

Excel 
20 

3 Використання комп’ютерів для збору експериментальних даних 18 
4 Цифрова обробка вимірюваних сигналів, цифрова фільтрація, 

статистика та чисельний аналіз 
16 

 Разом  70 
 

6. Індивідуальні завдання 
Не передбачено навчальним планом. 
 

7. Методи контролю 
У навчальному процесі використовуються такі види контролю: поточний 

та семестровий підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється у 
формі усного опитування, захисту результатів лабораторних робіт, при захисті 
індивідуального звіту про виконану самостійну роботу. Семестровий контроль, 
відповідно до навчального плану, проводиться у формі заліку в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного даною робочою програмою. 

 
8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залікова 
робота 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 
передбачена 
навчальним 
планом 

Індивідуальне 
завдання 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4      
15 15 15 15  - 60 40 100 
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Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

Шкала оцінювання 
 
Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

50 - 100 зараховано 
1 - 49 не зараховано 
 
 

 
У разі виявлення факту академічної недоброчесності із боку студента 

підчас перевірки завдань письмової самостійної роботи оцінка за неї повинна 
бути зменшена до 0 (пункт 7.12.5 «Положення про організацію освітнього 
процесу в ХНУ імені В. Н. Каразіна», наказ ректора № 0202-1/155 від 
21.04.2017 р.). 

 
 

9. Рекомендована література 
Набір авторських exe програм та оригінальних macros що дозволяють анімацію 
в електронних таблицях Excel. 

 
Основна література 

1. П.И.Руднев, С.Н.Шиляев. Один компьютер – вся измерительная 
лаборатория. Приборы и системы управления. 1999. №3, стр.24-26.  

2. A.Kazachkov. ICTs in Inquiry-Based Education. In: E.Mechlova (ed.), 
Information and Communication Technologies in Education, Proceedings of 
International Conference, University of Ostrava, 2004, pp.11-18. 

3. Матеріали Міжнародних конференцій: Information and Communication 
Technologies in Education (ICTE2002, m- ICTE2003, Badajos, Spain), 
Сomputer-Based Learning in Science (CBLIS6, Nicosia, Cyprus, 2003;  
CBLIS7, Zilina, Slovakia, 2005)  

 
Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 

1. http://www.iit.edu/~labview/Dummies.html 

2. http://vi-lib.com/ 

3. http://www.ni.com/labview/ 

4. http://www.originlab.com/  

 

http://www.iit.edu/~labview/Dummies.html
http://vi-lib.com/
http://www.ni.com/labview/
http://www.originlab.com

