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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Використання ПЕВМ у наукових 

дослідженнях» укладена відповідно до освітньої програми «Фізика» 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності 104 Фізика та астрономія. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 

студентами бакалаврату фізичного факультету програмного забезпечення для 

комп’ютерної  обробки результатів фізичних досліджень. 

 
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  

Програмні компетентності, що забезпечуються дисципліною ВК 1 у відповідності до ОПП 

«Фізика»: 

Інтегральна компетентність: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики 

та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і методів фізики та/або астрономії і 

характеризується складністю та невизначеністю умов  

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 12.  Здатність спілкуватися  державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 13.  Здатність спілкуватися  іноземною мовою. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 

астрономії. 

ФК 2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як 

математичного апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та 

астрономічних явищ і процесів. 
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ФК 4. Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними приладами, 

обробляти та аналізувати результати досліджень. 

ФК 5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні 

методи для розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних 

систем. 

ФК 6. Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і процеси. 

ФК 7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння 

будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції 

Всесвіту. 

ФК 9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

ФК 10.Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 

суміжних галузей. 

   ФК 12. Усвідомлення професійних етичних аспектів фізичних та астрономічних   

досліджень  

ФК  13. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо фундаментальних 

відкриттів та теорій, які суттєво вплинули на розвиток фізики, астрономії та інших 

природничих наук. 

ФК 14. Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові 

освітньої  програми, самоосвіту, 

неформальну та інформальну освіту 

 

1.2. Кількість кредитів 3. 

 

1.3. Загальна кількість годин 90. 
 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна (обов’язкова) 

 

Вид кінцевого контролю: екзамен 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

0 год.  год. 

Практичні заняття 

32 год.  год. 

Самостійна робота 
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58 год.  год. 

Індивідуальна робота 

1 курсова робота – 15 год. 

 

 

1.6. Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною ВК 1 у 

відповідності до ОПП «Фізика»: 

ПРН 1. Знати, розуміти та вміти застосовувати на базовому рівні основні положення 

загальної та теоретичної фізики, зокрема, класичної, релятивістської та 

квантової механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електромагнетизму, 

хвильової та квантової оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, 

аналізу, тлумачення, пояснення й класифікації суті та механізмів різноманітних 

фізичних явищ і процесів для розв’язування складних спеціалізованих 

задач та практичних проблем з фізики та/або астрономії. 

ПРН 2. Знати і розуміти фізичні основи астрономічних явищ: аналізувати, тлумачити, 

пояснювати і класифікувати будову та еволюцію астрономічних об’єктів Всесвіту 

(планет, зір, планетних систем, галактик тощо), а також основні фізичні процеси, 

які відбуваються в них. 

ПРН 3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати, описувати, 

тлумачити та пояснювати основні експериментальні підтвердження існуючих 

фізичних теорій. 

ПРН 5. Знати основні актуальні проблеми сучасної фізики та астрономії. 

ПРН 6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та астрономії. 

ПРН 7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у ході 

проведення фізичних та астрономічних досліджень відповідно до спеціалізації. 

ПРН 8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 

інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, 

розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних 

завдань. 

ПРН 11.Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та 

практичні результати, робити висновки. 

ПРН 13.Розуміти зв’язок фізики та/або астрономії з іншими природничими та 

інженерними науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до спеціалізації) 

основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, 

біології тощо, а також з окремими об’єктами (технологічними процесами) та 
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природними явищами, що є предметом дослідження інших наук і, водночас, 

можуть бути предметами фізичних або астрономічних досліджень. 

ПРН 17.Знати і розуміти роль і місце фізики, астрономії та інших природничих наук у 

загальній системі знань про природу та суспільство, у розвитку техніки й 

технологій та у формуванні сучасного наукового світогляду. 

ПРН 22.Розуміти значення фізичних досліджень для забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

ПРН 23.Розуміти історію та закономірності розвитку фізики та астрономії. 

ПРН 24.Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ПРН 25.Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітньої 

траєкторії та професійного розвитку. 
 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1.  Origin.  Базові знання Origin.  

Тема 2. Робочий лист.  

Тема 3. Даний у робочому аркуші.  

Тема 4. Графіки.  

Тема 5. Типи графіків.  

Тема 6. Базовий аналіз.  

Тема 7. Corel Draw. Основи векторної графіки. 

Тема 8. Основні елементи векторної графіки та їх властивості. 

Тема 9. Імпорт та експорт об’єктів та їх друкування. 

Тема 10. Powerpoint. Створення презентації в powerpoint.  

Тема 11. Форматування і вирівнювання тексту.  

Тема 12. Редагування презентації.  

Тема 13. Показ слайдів.  
 

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. Origin 

Тема 1. Базові 

знання Origin.  

3  3          

Тема 2. Робочий 9  3   6       
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лист  

Тема 3. Даний у 

робочому аркуші 

9  3   6       

Тема 4. Графіки. 9  3   6       

Тема 5. Типи 

графіків. 

4  4          

Тема 6. Базовий 

аналіз. 

4  4          

Разом за розділом 1 38  20   18       

Розділ 2. Corel Draw    2 

Тема 1. Основи 

векторної графіки. 

2  2          

Тема 2. Основні 

елементи векторної 

графіки та їх 

властивості. 

8  2   6       

Тема 3. Імпорт та 

експорт об’єктів та 

їх друкування. 

9  2   7       

Разом за розділом 2 19  6   13       

Розділ 3. Powerpoint    1 

Тема 1. Створення 

презентації в 

powerpoint. 

2  2          

Тема 2. 

Форматування і 

вирівнювання 

тексту.  

8  2   6       

Тема 3. Редагування 

презентації. 

7  1   6       

Тема 4. Показ 

слайдів. 

1  1          

     15        

Разом за розділом 3 18  6   12       

Усього годин 90  32  58, разом 

з 15 год.  

      

 

4. Теми курсових робіт 

№ 

з/п 

Назва теми 

1.  Принтери та їх характеристики 

2.  Носії інформації 

3.  Способи передачі даних 

4.  Принципи роботи цифрових фото- та відеокамер 

5.  Роздільна здатність цифрових екранів 

6.  Підключення вимірювальних приладів до ПК 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 Опанувати графічні зображення експериментальних чи 

розрахункових графіків 

6 

2 Навчитися робити базовий аналіз 6 

3 Опанувати основні елементи векторної графіки та їх 

властивості. 

6 

4 Дослідити імпорт та експорт об’єктів і їх друкування. 6 

5 Створення презентації в powerpoint. 7 

6 Форматування і вирівнювання тексту. 6 

7 Показ слайдів. 6 

8 Виконати курсову роботу 15 

 Разом  58 

 

6. Індивідуальні завдання 

Курсова робота, курсова робота. 

 

7. Методи контролю 
Опитування студентів, проведення консультацій, консультування і приймання курсової 

роботи; залікова робота.   

 

 

 

 

8. Схема нарахування балів 

  

 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 

екзамену або залікової роботи 

 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залік. 

робота 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Контр.

роб. 
Курс. 

роб. 

Разом 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т

1 

Т

2 

Т 

3 

Т

4 

5 10 40 60 100 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Разом за розділами 1, 2, 3 – 25 балів  5 

балів 

10 

бал. 

40 

балів 

60 

балів 

100 

балів 

Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів. 
  

Критерій оцінювання  

 90-100: вчасно і згідно з вимогами виконані індивідуальні завдання, розрахункову роботу 

оцінено 5 балами; курсову роботу оцінено 9 -10 балів; під час опитувань 

продемонстровано ґрунтовні знання з предмету і вміння самостійно мислити та 

опрацьовувати інформацію; ґрунтовні і вичерпні відповіді на усі завдання залікової 

роботи.  

70-89: вчасно і згідно з вимогами виконані індивідуальні завдання, розрахункову роботу 

оцінено 4 балами, курсову роботу оцінено 7 -8 балів; під час опитувань продемонстровано 

ґрунтовні знання з предмету і вміння опрацьовувати інформацію; під час опитування і 

виконання залікової роботи мають місце незначні  помилки. 

50-69: розрахункову роботу оцінено 3 балами, курсову роботу оцінено в межах 4 – 6 балів, 

що відповідає суттєвим помилкам, які демонструють незначний рівень володіння 

матеріалом курсу; обмежені відповіді на завдання залікової роботи, які містять суттєві 

помилки. 
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1-49: низький рівень відповідей, підготовки і виконання індивідуальних завдань 

(розрахункову роботу оцінено 1-2 балами, курсову роботу оцінено в межах 1 – 3 балами; 

вони не містить правильних та грунтовних розв’язків); відсутність зрозумілої відповіді на 

усі завдання залікової роботи.   

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література 

 

1. Origin V7.5 User's Manual. – OriginLab Corporation. 2003. – 738 p. 

 

2. Основи обробки та візуалізації фізичних даних в програмному середовищі 

OriginPro 8: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальності 104 «Фізика та астрономія» / Д. В. 

Савченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 

файл: 5,61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 111 с. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. http://www.originlab.com/index.aspx?go=Support/FAQs 
2. http://www.originlab.com/forum/default.asp 

 
 

http://www.originlab.com/index.aspx?go=Support/FAQs
http://www.originlab.com/forum/default.asp

