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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Python в наукових дослідженнях” складена
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
_______магістр______________________
(назва рівня вищої освітивня)

спеціальності (напряму) 105 Прикладна фізики та наноматеріали
освітня програма ____ Радіофізика і електроніка ___________
спеціалізації____________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є
практичне оволодіння основами програмування на популярній і потужній мові
загального призначення Python і застосування отриманих навичок для вирішення
наукових і технічних завдань, у тому числі, для вирішення задач радіофізики і квантової
радіофізики.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
освоєння мови програмування Python, а також модулів matplotlib, numpy і scipy, за
допомогою яких реалізуються численні методи розв'язання задач лінійної алгебри,
інтегрування, рішення диференціальних рівнянь, знаходження коренів функцій,
інтерполяції функцій, візуалізації отриманих результатів і вирішення багатьох інших
математичних проблем.
1.3. Кількість кредитів – 8
1.4. Загальна кількість годин – 240
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські заняття
32 год.
Лабораторні заняття
--Самостійна робота
176 год.
у тому числі індивідуальні завдання
---

1.6. Заплановані результати навчання
Знати:
1. структуру програми на Python;
2. вбудовані (базові) елементарні типи даних, арифметичні і логічні операції;
3. вбудовані (базові) типи даних, - послідовності, такі як, рядок (string), список
(list), кортеж (tuple), множина (set), словник (dictionary) і методи роботи з
ними;
4. основні модулі, їх підключення і їх призначення;
5. написання і використання функцій;
6. умовні вирази і галуження програм;
7. ітератори та цикли;
8. файли;
9. класи і об'єкти;
10. модулі numpy і scipy, масиви ndarray;
11. модуль matplotlib.pyplot;
Уміти:
1. встановлювати Python на локальному комп'ютері;
2. писати програми на Python, які призначені для проведення чисельних
розрахунків і побудови графіків;
3. працювати в інтерактивному режимі і в режимі сценаріїв;
4. здійснювати відладку створених програм;
5. застосовувати Python для вирішення наукових задач;
Знаходити:
1. науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних
інформаційних технологій;
Класифікувати та аналізувати інформацію:
1. отриману з різних джерел;
Застосовувати:
1. фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ,
приладів і наукоємних технологій;
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Мова програмування Python.
Тема 1. Вступ до курсу. Сфери застосування мови Python і його місце в ієрархії
засобів програмування. Установка Python на локальному комп'ютері. Онлайн засоби
запуску програм на Python. Інтерактивний і сценарний режими. Основні поняття:
вбудовані типи даних і функції, літерал, вираз, змінна, інструкція, модуль, програма.
Коментарі. Поняття блоку інструкцій. Класи, об’єкти. Методи та властивості обʼєктів.
Структура програми.
Тема 2. Числовий тип даних. Цілі, дійсні і комплексні числа. Арифметичні операції
з числами. Ієрархія арифметичних операцій. Модулі math, cmath і random. Логічний тип.
Логічні вирази і операції. Зв'язок логічного типу з числовим типом. Умовні інструкції if, if
else, if elif. Множинне галуження. Перевірка істинності.

Тема 3. Строковий тип даних (str). Спеціальні символи. Рядки як об'єкти. Деякі
строкові методи. Форматування рядків. Цикл for, початкові відомості.
Тема . Контейнерні типи. Списки (list). Типи і властивості списків. Базові операції
над списками. Зрізи (slices). Кортежі (tuple) і їх відмінність від списків. Словники
(dictionary) і їх деякі властивості. Набіри (set).
Тема . Цикли while і for. Цикл while, - загальний формат. Оператори break,
continue, pass і else. Цикл for, - загальний формат. Функція range(). Вкладені цикли for.
Сканування файлів. Ітератори і генератори списків. List comprehensions.
Тема . Файли. Атрибути файлів. Текстові і двійкові файли. Операції з файлами.
Текстові файли як послідовні типи даних. Деякі корисні функції.
Тема . Функції. Призначення і структура. Створення функцій. Простори імен і
зони видимості. Інструкції global і nonlocal. Різноманітність засобів передачі аргументів.
Оператор return. Функції у якості обʼєктів, що є аргументами або що повертаються.
Ітератори і генератори.
Тема . Розширені засоби Python. Класи, об'єкти, поширені модулі, вилучення.
Розділ 2. Модулі Python, призначені для проведення наукових розрахунків.
Тема 9. Модуль matplotlib.pyplot. Побудова графічних діаграм різного виду.
Тема 10. Модулі для проведення наукових розрахунків numpy і scipy. Їх зв'язок і
призначення. Структура даних ndarray (numpy масив). Створення масивів. Маніпуляції з
масивами.
Тема 11. Рішення системи лінійних рівнянь алгебри. Функції inv і solve.
Тема 12. Модуль scipy.linalg. Знаходження власних значень і власних векторів
симетричних матриць. Функція eig.
Тема 13. Знаходження коренів функцій.
Тема 14. Модуль scipy.interpolate. Інтерполяція.
Тема 15. Модуль scipy.integrate. Чисельне інтегрування і диференціювання.
Тема 16. Рішення звичайних диференціальних рівнянь.
Тема 17. Оптимізація і підгонка кривих.
3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем
усього

1

2

л
3

Кількість годин
денна форма
у тому числі
п
лаб.
інд.
4
5
6

с. р.
7

Розділ 1. Мова програмування Python.
Тема 1. Вступ.
Тема 2. Числовий і логічний типи даних.
Умовні інструкції if elif else.
Тема 3. Строковий тип даних.
Тема 4. Списки (list) і словники (dictionary).
Тема 5. Цикли while і for.
Тема 6. Файли.
Тема 7. Функції.
Тема 8. Розширені засоби.

15

1

2

12

16

2

2

12

10
16
16
8
10
30

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

6
12
12
4
6
26

Разом за розділом 1

121

15

16

90

Розділ 2. Модулі Python, призначені для проведення наукових розрахунків.
Тема 9. Модуль matplotlib.pyplot.
Тема 10. Модулі numpy і scipy.
Тема 11. Рішення системи лінійних
алгебраїчних рівнянь.
Тема 12. Знаходження власних значень і
власних векторів симетричних матриць.
Тема 13. Знаходження коренів функцій.
Тема 14. Інтерполяція.
Тема 15. Чисельне інтегрування і
диференціювання.
Тема 16. Рішення звичайних
диференціальних рівнянь.
Тема 17. Оптимізація і підгонка кривих.
Разом за розділом 2
Усього годин

28
26

2
2

2
2

24
22

9

2

1

6

7

2

1

4

9
10

1
2

2
2

6
6

10

2

2

6

10

2

2

6

10
119
240

2
17
32

2
16
32

6
86
176

4. Теми практичних робіт
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Структура програми. Модулі. Типи даних. Літерали, вирази,
оператори. Модуль __builtins__. Вбудовані функції. Тема 1.

2

2.

Математичні та булевські операції. Блоки. Галуження в програмі.
Оператори if, else, elif. Тема 2.

2

3.

Строки (str). Тема 3.

2

4.

Контейнерні типи даних. Списки (list), кортежи (tuple), словники
(dict), набіри (set). Тема 4.

2

5.

Цикли. Оператори for, while, continue, break. Comprehensions. Тема
5.

2

6.

Файли. Тема 6.

2

7.

Функції. Lambda functions. Тема 7.

2

8.

Класи і обʼєкти. Тема 8.

2

9.

Модулі matplotlib і pyplot. Створення графіків. Тема 9.

2

10.

Модуль numpy. Тема 10.

2

11.

Рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Тема 11.

1

13.

Знаходження власних значень і власних векторів симетричних
матриць. Тема 12.
Знаходження коренів функцій. Тема 13.

14.

Інтерполяція. Тема 14.

2

15.

Чисельне інтегрування і диференціювання. Тема 15.

2

12.

1
2

16.

Рішення звичайних диференціальних рівнянь. Тема 16.

2

17.

Оптимізація і підгонка кривих. Тема 17.

2

Разом

32
5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Види, зміст самостійної роботи
Робота з консолью. Літерали, змінні. Тема 1.
Структура програми на Python. Тема 1.
Модуль __builtins__. Функції dir, help, type, print, eval, input.
Тема 1.
Числові дані (int, float, complex). Арифметичні операції. Тема 2.
Модулі math, cmath. Тригонометричні та інші функції. Тема 2.
Булевська алгебра. Операції порівняння. Логічні оператори.
Оператори if, else, elif. Галуження в програмі. Тема 2.
Строкові дані (str) и форматування за допомогою метода format та
f - строк. Тема 3.
Списки (list) і кортежи (tuple). Тема 4.
Робота з послідовними типами даних. Доступ по індексу. Слайсінг
(зрізи). Доповнення та видалення елементів. Тема 4.
Словники (dictionary), набіри (set). Тема 4.
Цикл while. Тема 5.
Цикл for. Comprehension. Тема 5.
Робота з файлами. Атрибути. Оператори open, read, write, close.
Тема 6.
Функції. Типи аргументів, локальні змінні, оператор return.
Lambda функції. Тема 7.
Ітератори і генератори. Тема 8.
Класи і обʼєкти. Тема 8.
Вилучення Try, except, finally.Тема 8.
Модулі os, sys, Тема 8.
Модулі random, statistics.Тема 8.
Модуль matplotlib.pyplot. Складові частини малюнка. Створення
найпростіших малюнків. Тема 9.
Модуль matplotlib.pyplot. Фігури, осі, мітки, зарубки, масштаб,
шкали. Тема 9.
Модуль matplotlib.pyplot. Складні типи малюнків. Тема 9.
Модуль numpy. Масиви ndarray. Робота з типом даних ndarray.
Тема 10.
Модуль numpy. Многочлени. Тема 10.
Модулі scipy.constants (константи), scipy.special (спеціальні
функції). Тема 10.
Модуль scipy.stats. Тема 10.
Модуль scipy.linalg. Функції inv, solve, det. Тема 11.
Модуль scipy.linalg. Функція eig. Тема 12.
Модуль scipy.optimize. Функції brenth, bisect, newton, root для

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
6
6
4
6
4
8
4
4
6
8
8
8
8
4
6
4
6
4
6

29.
30.
31.
32.

знаходження коренів. Тема 13.
Модуль scipy.interpolate. Тема 14.
Модуль scipy.integrate. Інтегрування функцій за допомогою
функцій quad і dblquad. Тема 15.
Модуль scipy.integrate. Інтегрування системи звичайних
диференціальных рівнянь з залученням odeint. Тема 16.
Модуль scipy.optimize (оптимізація). Тема 17.
Разом

6
6
6
6
176

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не заплановані.
7. Методи навчання
.
Навчання проводиться у формі читання лекцій, проведення практичних занять, на
яких вирішуються завдання і розбираються неясні теоретичні питання, а також у вигляді
самостійної роботи, в процесі якої освоюється новий навчальний матеріал і виконуються
завдання і вправи.
8. Методи контролю
Засвоєння матеріалу з дисципліни забезпечується індивідуальними заняттями, які
проводяться у формі лекцій і практичних занять, рішенням задач в класі і вдома, а також
самостійною роботою.
На початку кожної лекції студентам будуть задаватися питання за матеріалами
попередніх лекцій, за відповіді на які будуть нараховуватися бали. Крім того будуть
проведені дві заплановані контрольні роботи, в яких студенти повинні дати письмові
відповіді на 10 - 15 питань за темами курсу і запрограмувати одну задачу. Повні відповіді
на питання кожної контрольної роботи будуть зараховані в 5 балів.
До іспиту студент повинен мати зошит з усіма лекціями і завданнями, які
вирішувалися вдома і в аудиторії. Ці матеріали разом з відповідями на питання на лекціях
будуть оцінюватися відповідно до таблиці наданої нижче.
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, практичні роботи та самостійна робота
Розділ 1

КР

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

2

3

3

3

3

3

3

3

Розділ 2
Т9

Т10

3

3

Т11 T12
3

3

10

T13

T14

T15

T16

T17

3

3

3

3

3

ЕкзаРазом мен

60

40

Сума

100

Т1, Т2 ... – теми розділів.
Студент не допускається до екзамену, якщо набирає протягом семестру менше 10 балів.
Студенти з підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що не допущені до екзамену з
дисципліни. Їм перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до
екзамену шляхом виправлення низьких оцінок з окремих видів занять і контрольних завдань.

Термін і порядок ліквідації заборгованостей установлюється викладачом, що проводить
відповідні заняття і контрольні заходи.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
1. Виконання кожного завданя екзаменаційного білета оцінюється балом за таблицею
№
з/п
1

Кільк.

2

1-8

3

9-19

Наведено лише загальні відомості

4

20-24

Наведено нечітку відповідь

5

25-32

Наведено відповідь з незначними
помилками

33-36

Наведено правильну в цілому
відповідь з порушеннями логіки
викладеннчя матеріалу або без
належних ілюстрацій чи
оформлення
відповіди ускладнює розуміння
тексту

6

7

балів

0

37-40

При оцінці відповіді на теоретичні
При оцінці розв’язання задачі
питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Наведено лише визначення
Записано коротку умову, наведено
термінів, які входять до
діаграмуабо рисунок до задачї,
формулювання питання
записано основні закони з цієї теми

Повна бездоганна відповідь

Додатково до п.2 вказано метод
розв’язання задачі
Додатково до п.3 при правильному
виборі методу
розв’язання задачі допущено грубі
помилки
Додатково до п.3 при правильному
виборі методу розв’язання задачі не
доведено до кінця
Задачу доведено до правильної
кінцевої формулі і на тому
припинено розв’язання

Здобуто правильну кінцеву
формулу та проведено її аналіз,
перевірку на розмірність, вірно
визначено числове значення

2. Загальна оцінка екзамена за 40-бальною шкалою розраховується за формулою (як
приклад для трьох запитань в білеті):

Оцінка = (П1+П2+П3)/3 ,
де П1, П2, П3 – бали за відповіди на окремі завдання екзаменаційного білету.
Шкала оцінювання

Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100

для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано

10. Рекомендована література
Основна література
1. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. –
1280 с.
2. Саммерфильд М. Программирование на Python 3. – Пер. с англ. – СПб.: СимволПлюс ; Addison-Wesley, 2009. — 608 с.
3. Прохоренок Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений.--:- Спб.: 2012.-704 с.
4. http://wombat.org.ua/AByteOfPython/toc.html - C. Swaroop. A Byte of Python (Укус
Питона). Електронний підручник. (російською). Оригінальна версія англійською тут
https://python.swaroopch.com/. Є можливість скачати pdf версію книги.
5. https://pythonguide.rozh2sch.org.ua/ - О. Мізюк. Путівник мовою програмування Python.
Електронний підручник. Охоплює весь матеріал цього курсу і висвітлює також
додаткові теми. (українською). 2020.
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. http://www.intuit.ru/studies/courses/49/49/info - Роман Сузи. Язык программирования
Python.
2. http://python-guide-pt-br.readthedocs.io/en/latest/ - The Hitchhiker’s Guide to Python!
Python Best Practices Guidebook. 2017.
3. http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/ - How to Think Like a Computer
Scientist. Python 3. 2012.
4. https://pythonworld.ru/samouchitel-python - Дмитрий Мусин. Самоучитель Python.
Python 3 с нуля.
5. https://www.python.org/doc/ - Офіційна документація.
6. http://www.diveintopython3.net/ - Dive Into Python 3.
7. https://docs.scipy.org/doc/ - Numpy and Scipy Documentation.
8. http://www.scipy-lectures.org/intro/numpy/numpy.html — tutorial on numpy.
9. https://www.tutorialspoint.com/numpy/index.htm - NumPy Tutorial.
10. https://www.datacamp.com/community/tutorials/python-scipy-tutorial#gs.1yDWEKw Scipy Tutorial: Vectors and Arrays (Linear Algebra). 2017.
11. http://www.erzama.com/scipy-numpy-tutorials-w-12023/ - Collection of SciPy and
NumPy tutorials.
12. https://www.dezyre.com/data-science-in-python-tutorial/scipy-introduction-tutorial
Introduction to SciPy Tutorial.
13. https://pythonworld.ru/samouchitel-python - Самоучитель Python. (російською).
14. https://pythonworld.ru/numpy — NumPy. (російською).
15. http://quant.univer.kharkov.ua/oib/python/index.php. - Сайт викладача.

