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1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна " Медійні технології у 

фізичній електроніці " є дисципліною блоку вибіркових компонент освітньої 

програми за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань «10. Природничі науки» 

зі спеціальності «105. Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

2. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна “Медійні 

технології у фізичній електроніці” містить матеріали, які навчають 

проводити обробку та візуалізацію результатів експериментальних і 

теоретичних досліджень процесів у фізичній електроніці. З цією метою 

розглядається застосування  пакету MatLab, а також модуля Matplotlib в 

Python. 

  

3. Мета навчальної дисципліни: Ознайомлення з принципами побудови 

графічних об’єктів для візуалізації результатів наукових досліджень в 

фізичній електроніці,    їх аналізу в системі MatLab та за допомогою модуля 

Matplotlib в Python. 

 

4. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Медійні 

технології у фізичній електроніці» студент отримає підготовку, достатню для 

подальшого навчання за освітньою програмою за спеціальністю Прикладна 

фізика та наноматеріали (спеціалізація Фізична електроніка), самостійного 

вивчення відповідної наукової літератури, виконання завдань по підготовці 

та обробці результатів наукових досліджень.  

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Медійні технології у фізичній електроніці» 

базується на циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема, 

Основи програмування, Апаратне та програмне забезпечення, Об'єктно-

орієнтовне програмування, які викладаються на І-ІII курсах. 

 

 

6а. Засоби оцінювання результатів навчання: 

 Семестрове оцінювання: Навчальний курс містить один змістовний 

модуль та дві лабораторні роботи. Модуль та кожна лабораторна 

робота оцінюються максимально в 20 балів.  

 Контрольна робота (колоквіум) є складовою частиною модуля. 

 Підсумкове оцінювання (у формі заліку): Білет для заліку 

складається із 4 практичних завдань на комп’ютері, кожне з яких 

оцінюється максимально в 10 балів. Максимальна оцінка за залік – 40 

балів. 

6б. Умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до заліку є 

отримання студентом протягом семестру (сумарно) не менше, ніж 30 балів. 



Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, для 

одержання допуску до заліку повинні скласти колоквіум на необхідну 

мінімальну кількість балів. 

 
Знання 

(мінімум) 

Знання 

(максимум) 

Уміння 

(мінімум)  

Уміння 

(максимум) 

Знання + 

уміння 

(мінімум) 

Знання + 

уміння 

(максимум) 

Результати 

протягом 

семестру 

20 40 10 20 30 60 

 

Залік 

 

18 30 6 10 24 40 

Підсумкова 

оцінка 

 

40 70 20 30 min 

60 

max 

100 

 

6г. Загальні результати і шкала відповідності оцінок 

 

 

Оцінка (за національною шкалою) / National 

grade  

 

 

Рівень досягнень, % / 

Marks, % 

 

 

Відмінно / Excellent 

 

90-100% 

 

Добре / Good 

 

75-89% 

Задовільно / Satisfactory 

 
60-74% 

 

Незадовільно / Failed 

 

0 -59% 

7.1. Програма навчальної дисципліни «Медійні технології у фізичній 

електроніці» 

 

№  Тема 
Кількість 

годин 

(лекції) 

Контрольні 

роботи 

1 Вступ. Основні елементи мови програмування в 

системі  MatLab. Інтерфейс користувача 

2  



2 Операції з векторами та матрицями. 

Багатовимірні масиви та вектори. Масиви 

структур.  Побудова графіків функцій однієї та 

двох змінних. Візуалізація векторних полів. 

Інтерактивне середовище для побудови графіків.  

2 

 

3 Візуалізація даних в системі MatLab.  Побудова 

рухомих об’єктів та створення фільмів.  

2  

4 Основи програмування в Python. Оператори і 

вирази. Потік команд. Функції. Модулі.   

2  

5 Робота з файлами в Python.  2  

6 Модуль Matplotlib в Python для візуалізації 

даних. Побудова графіків функцій та поверхонь  

за допомогою модуля Matplotlib.   

2 

 

7 Створення анімації в Python. Проста анімація за 

допомогою модуля Matplotlib. Анімація 3D 

графіків.  

2 

 

 

Контрольна 

робота 

  

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

1 Лабораторна робота «За допомогою пакету 

MatLab по даним значенням експериментальних 

вимірювань або числового моделювання 

фізичних величин побудувати графіки їх 

залежності від однієї та двох змінних, векторне 

поле та анімацію графічних зображень» 

14  

2 Лабораторна робота «За допомогою пакету 

Matplotlib в Python по даним значенням 

експериментальних вимірювань або числового 

моделювання фізичних величин побудувати 

графіки їх залежності від однієї та двох змінних, 

векторне поле та анімацію графічних зображень» 

14  

 Всього 42  

Кредити                                        3 

Лекції     14 год 

Лабораторні роботи   14 год 

Консультації     5 год  

Модульні контрольні роботи 1 

Форма заключного контролю  залік 
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ДОДАТКИ 

9. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

Дисципліна спрямована на формування програмних 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-З Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності  

ЗК-5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово  

ЗК-7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій  

ЗК-8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії  

ЗК 13 Здатність працювати автономно 

ЗК 14 Навики здійснення безпечної діяльності 

ФК 3 Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень 

властивостей фізичної системи, фізичних явищ і процесів 

ФК 5 Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень 

властивостей фізичної системи, фізичних явищ і процесів 

ФК 6 Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів 

експерименту 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/581
https://booksvooks.com/author/mark-lutz/


ФК 7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій 

 

10. Програмні результати навчання за дисципліною 

ПРН 3 Вміти знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН 6 Вміти критично інтерпретувати науково-технічну інформацію, що 

стосується прикладної фізики. 

ПРН 10 Вміти використовувати сучасні методи і технології наукової 

комунікації українською та іноземними мовами. 

ПРН 12  Вміти класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ПРН 13 Вміти розробляти та формулювати свої професійні висновки та 

розумно їх аргументувати для фахової та нефахової аудиторії. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


