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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними методами обробки даних 
отриманих в результаті фізичних експериментів та комп'ютерними технологіями, що їх реалізують. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Методи обробки даних» базується на циклі дисциплін професійної та 

практичної підготовки бакалавра, а саме: “Загальна фізика”, “Квантова механіка”, “Статистична 
фізика”, "Математичний аналіз", “Диференціальні рівняння”, "Теорія Імовірностей". 

Попередні вимоги:  
1. студент повинен знати: основні закони, рівняння та співвідношення курсу загальної фізики, 

курсу теорії імовірностей та інших розділів вищої математики 
2. студент повинен вміти: здійснювати планування постановки фізичного експерименту, 

ідентифікувати практично доцільні підходи до його проведення та матеріально- технічного 
забезпечення, використовувати необхідні для кожного конкретного випадку математичні методи. 

3. студент повинен знати: основні сучасні експериментальні фізичні методики, основи теорії 
вимірювань, основні засади побудови комп'ютерних алгоритмів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Вивчення дисципліни «Методи обробки даних» дозоляє зрозуміти основні можливості щодо 

обробки результатів експерименту в природничих науках, які надаються сучасними програмно-
обчислювальними комплексами, обмеження цих можливостей щодо точності значень безпосередньо 
вимірюваних величин або значень фізичних величин обчислених з інших виміряних значень. 
Розглядаються основи статистики вимірювань, проблеми коректного дизайну вибірки з популяції, 
визначення довірчих інтервалів, стратегії підвищення вірогідності результатів фізичних вимірювань. 
Концепції курсу ілюструються на прикладах одновимірних даних (спектри отримані методами 
електронної спектросокпії — фотоелектронна спектроскпоія, Оже спектроскопія), двовимірних 
даних (зображення одержані методами сканувальної тунельної мікроскопії, атомно-силової 
мікроскопії, дифракції повільних електронів) та багатовимірних даних (спектромікроскопічні 
зображення одержані за допомогою вищеперерахованих експериментальних методик). Велика увага 
приділяється комплементарності представлення даних в прямому та оберненому просторах. 
Викладаються математичні методи розпізнавання характерних особливостей (паттернів) в N-
вимірних даних та їхнє використання для створення статистичних вибірок. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. Надати основні відомості з курсу «Методи обробки даних», які складають важливу частину 
загально-наукової підготовки студента за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали».  
2. Надати основні знання з теорії вимірювань, математичної статистики, ознайомити з 
основними принципами побудови алгоритмів обробки даних та методами їхньої візуалізації. 
3. Навчити застосовувати основні відомості курсу у професійній діяльності при роботі з будь-
якими типами даних, розвивати у студентів аналітичне мислення та креативний підхід. 
4. Навчити застосовувати отримані знання та уміння в розробці постановки фізичного 
експерименту для досягнення поставленої мети щодо отримання інформації про досліджувані 
об’єкти. 

Забезпечення досягнення компетентностей: 
 

ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
 
ФК-7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 
комп’ютерних технологій 
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ФК-8 Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу 
станів та властивостей фізичних систем. 
ФК-9 Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та математичного 
моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  

3, комунікація; 4, автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 студент повинен знати: 
лекційні заняття з 

використанням засобів 
комп’ютерної обробки 

та візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
персональних 
комп’ютерів  

до 45 

1.1 Загальні основи математичної статистики 
та теорії імовірностей   До 5 

1.2 
Загальні підходи до обчислення 
механічних, електронних, оптичних, 
магнітних та інших фізичних величин 

  До 4 

1.3 
Основні експериментальні підходи до 
вимірювання механічних, електронних, 
оптичних, магнітних та інших фізичних 
величин 

  До 4 

1.4 
Роль сучасної сканувальної зондової 
мікроскопії в дослідженнях поверхневих 
наноструктур 

  До 5 

1.5 
Основні алгоритми обробки спектрів, 
зображень та N-вимірних масивів 
виміряних даних 

  До 4 

1.6 
Основні алгоритми машинного 
розпізнавання особливостей із заданими 
характеристиками в масивах різних 
розмірностей 

  До 5 

1.7 Основні схеми формування вибірки 
популяції особливостей в масивах даних   До 4 

1.8 Основні шляхи оцінювання достовірності 
результатів фізичних експериментів   До 5 

1.9 
Проблематика планування та постановки 
фізичного експерименту та передбачення 
обмежень щодо отримання інформації про 
об’єкт досліджень 

  До 4 

1.10 
Принципи дослідження рідкісних явищ, 
одиночні вимірювання, критерії науковості 
дослідження 

  До 5 

2 студент повинен вміти: 
лекційні заняття з 

використанням засобів 
комп’ютерної обробки 

та візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
персональних 
комп’ютерів  

до 45 

2.1 
Розраховувати довірчі інтервали для значень 
фізичних величин обчислених з набору 
результатів вимірювань 

  До 15 

2.2 
Застосовувати наявні програмні засоби для 
комп’ютерної обробки результатів фізичних 
експериментів  

  До 15 

2.3 
Визначати експериментальні засоби 
вимірювань, застосування яких є найбільш 
доцільним для вирішення конкретної 
дослідницької задачі  

  До 15 

3 комунікація: 
лекційні заняття з 

використанням засобів 
комп’ютерної обробки 

та візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
персональних 
комп’ютерів  

до 5 
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3.1 

Здатність грамотно комунікувати результати 
обробки даних одержаних в фізичному 
експерименті (як в усній так і письмовій 
формах), підбирати правильну наукову 
термінологію 

  До 3 

3.2 
Здатність до командної роботи у науково-
дослідницьких колабораціях із великим та 
надвеликим обсягом практичних вимірювань 

  До 2 

4 автономність та відповідальність: 
лекційні заняття з 

використанням засобів 
комп’ютерної обробки 

та візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
персональних 
комп’ютерів  

до 5 

4.1 

Здатність до самостійного пошуку 
необхідних джерел наукової та методичної 
літератури, описів програмних пакетів, 
паспортів та інструкцій до вимірювальних 
приладів для планування заданого фізичного 
експерименту 

  До 3 

4.2 

Здатність самостійно оцінювати безпекові 
ризики неврахування величини похибок 
результатів вимірювань в оборонній сфері та 
виробництві, що характеризується 
техногенними ризиками 

  До 2 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

які не входять до блоків спеціалізацій 

 

  
Результати навчання дисципліни Код 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 3.
1 3.2 4.1 4.2  

Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Розуміти предметну область сучасної прикладної 
фізики та математики.    + +  +      +    + 
ПРН 2. Знати основи технологій та методів дослідження 
властивостей речовин і матеріалів, включаючи 
наноматеріали. 

+ +      +   + +   +  + 

ПРН 7. Вміти застосовувати фізичні, математичні та 
комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, 
приладів і наукоємних иехнологій. 

+   +  +        + +   



 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт. Внесок 
результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному рівні: 

- результати навчання 1.1 – 1.10 [знання] – до 45 %; 
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 
- результат навчання 4.1-4.2 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

Форми оцінювання студентів: 
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. 
1. Контрольна робота з тем 1-10 (письмово): РН 1.1-6, РН 2.1, РН 3.1, РН 4.1                     – 30 балів. 
2. Контрольна робота з тем 11-21 (письмово): РН 1.7-10, РН 2.2-3, РН 3.2, РН 4.2             – 30 балів. 

 
підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. Всього за залік 
можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є 
отримання не менш ніж 60 балів, при цьому, оцінка за залік не може бути меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є отримання 
студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр – 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання; (обов’язково зазначається порядок організації 
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 
орієнтованого графіку оцінювання): 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота Кількість балів 
Min. – балів Max. – балів 

Модульна контрольна робота №1 18 30 
Модульна контрольна робота №2 18 30 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання Орієнтовний період для здійснення 
відповідної форми оцінювання 

Модульна контрольна робота №1 жовтень 
Модульна контрольна робота №2 листопад 
Залік грудень 

 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Семестр Залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Зараховано / Accepted 90-100% 

Не зараховано / Not Accepted 
75-89% 
60-74% 
0-59% 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 
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№ 
з/п Назва теми 

У тому числі - кількість годин 

Лекції Практичні, 
лабораторні 

Самостійна 
робота 

1 Вступ та огляд курсу “Методи обробки 
даних”. 2 – 8 

 

2 
Основні поняття теорії імовірностей. 
Результат вимірювання як імовірністна 
величина. 

2 – 2 
 

3 Основні поняття математичної статистики. 
Предмет статистичних досліджень. 2 – 2 

 

4 Статистичні характеристики одновимірних 
масивів експериментальних даних. 2 – 2 

 

5 Статистичні характеристики двовимірних 
масивів експериментальних даних. 2 – 2 

 

6 
Сканувально-зондові мікроскопічні 
зображення як двовимірні масиви даних — 
приклади їхньої обробки. 

2 – 2 
 

7 
Обробка одновимірних масивів даних в 
сучасних табличних процесорах на 
персональних комп’ютерах. 

2 – 2 
 

8 
Сучасні програмні засоби із відкритим 
кодом для обробки двовимірних масивів 
даних. 

2 – 2 
 

9 
Методи розпізнавання особливостей на 
мікроскопічних зображеннях. Концепція 
маскованої вибірки. 

2 – 2 
 

10 
Артефакти вимірювань та систематичні 
похибки — їхній вплив на статистичні 
характеристики. 

2 – 2 
 

11 
Обробка даних в прямому та оберненому 
просторах. Застосування Фур'є 
перетворення. 

2 – 2 
 

12 Особливості обробки даних отриманих 
методом дифракції повільних електронів. 2 – 2 

 

13 Сучасні методики спектромікроскопії як 
джерела багатовимірних масивів даних. 2 – 2 

 

14 Особливості обробки даних отриманих 2 – 2  
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методами сканувальної зондової 
спектроскопії. 

15 Шуми в процесах вимірювання, загальні 
характеристики, методи фільтрації. 2 – 2 

 

16 
Цифрові шуми та артефакти в процесах 
цифро-аналогового та аналого-цифрового 
перетворень. 

2 – 2 
 

17 Спостереження шумів та флуктуацій 
квантово-механічної природи. 2 – 2 

 

18 Обробка даних одержаних з віддалених 
сенсорів через лімітований канал зв'язку. 2 – 2 

 

19 
Обробка даних в рамках великих 
дослідницьких колаборацій. Стандартизація 
форматів даних. 

2 – 2 
 

20 Обробка даних чисельних експериментів 2 – 2  

21 
Лекційна демонстрація отримання та 
обробки даних отриманих методом атомно-
силової мікроскопії 

2 – 5 
 

Всього 42 – 45  

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції  42 год. 
Консультації  3 год. 
Самостійна робота  45 год. 

 

9. Рекомендовані літературні джерела: 

Основні джерела: 
1. F. James. Statistical Methods in Experimental Physics. – World Scientific (2nd Edition), 2006. 

– 345 pp. 
2. J.A. Rice. Statistics and Data Analysis. – Thomson (3rd Edition), 2007. – 688 pp. 
3. M. Caria. Measurement Analysis - An Introduction to the Statistical Analysis of Laboratory 

Data in Physics, Chemistry and the Life Sciences. – Imperial College Press, 2000. – 229 pp. 

Додаткові і джерела: 
1. S. Cho. Numerical Calculation for Physics Laboratory Projects Using Microsoft EXCEL. – 

Morgan & Claypool Publishers, 2019. – 162 pp. 
2. V.J. Martinez, E. Saar, E. Martinez-Gonzalez, M.-J. Pons-Borderia (Eds.). Data Analysis in 

Cosmology - Lecture Notes in Physics 665. – Springer Berlin Heidelberg, 2009. – 637 pp. 
3. L. Lista. Statistical Methods for Data Analysis in Particle Physics - Lecture Notes in Physics 

909. – Springer international Publishing Switzerland, 2016. – 205 pp. 
4. D.Z. Goodson. Mathematical Methods for Physical and Analytical Chemistry. – John Wiley & 

Sons, Inc., 2011. – 377 pp. 


