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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
10 «Природничі науки»
(шифр і назва)

Кількість кредитів
-3

Спеціальність
102 «Хімія»
(шифр і назва)

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Нормативна

Спеціалізація
«Фізична хімія»
Модулів - 3
Змістових модулів
-3

Рік підготовки:
2-й

Загальна кількість
годин - 90

3-й

Тижневих годин
для денної форми
навчання:
аудиторних - 40, у
т.ч. самостійної
роботи аспіранта –
50 год.

Освітньокваліфікаційних рівень:
доктор філософії

Семестр
Лекції

10 год.
Практичні, семінарські
30 год.
Самостійна робота
50 год.
Вид контролю: іспит
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни «Обробка та візуалізація
експериментальних даних у програмі Origin» є формування здатностей
проводити візуалізацію, обробку та графічний аналіз експериментальних
даних.
Основні завдання дисципліни:
- формування знань стосовно основних функцій програми Origin,
зокрема вміння імпортувати та експортувати дані до програми,
перетворювати значення у таблиці даних;
- надати знання про побудову 2D та 3D графіків;
- навчити оформлювати графіки, аналізувати та апроксимувати
графічні дані;
- виробити навики використання програми Origin для обробки
результатів
електрофізичних
вимірювань,
спектрів
рентгенівської
фотоелектронної спектроскопії, інфрачервоної спектроскопії, Раманівського
розсіяння, люмінесцентної спектроскопії, спектроскопії електронного
парамагнітного резонансу, ядерного магнітного резонансу тощо.
У результаті навчання по даній програмі аспіранти:
- оволодіють навичками імпорту даних у програму, обробкою та
аналізом даних, побудовою графіків та підготовкою їх до публікації;
- набудуть вміння автоматизації роботи - створення шаблонів, взаємодія
з Microsoft Excel;
- отримають знання з додаткових можливостей програми: складні
методи аналізу та елементи програмування.
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Візуалізація даних та знайомство з
програмним середовищем Origin.
Тема 1. Візуалізація та графічне відображення даних.
Візуалізація та графічне відображення даних. Мета та властивості
візуалізації даних. Різновиди візуалізації даних. Інфографіка. Презентація та
аналіз даних. Правила побудови графіків та діаграм. Повідомлення
результатів наукового дослідження за допомогою графіків та їх структура.
Графічне відображення даних у науковій літературі.
Тема 2. Основні властивості програмного середовища Origin.
Проект та робоча область програмного середовища OriginPro. Операції
з вікнами у проекті. Операції із значеннями у таблиці даних.
Тема 3. Оформлення графіків.
Основні
правила
графічної
презентації
даних.
Приклади
невдалої/вдалої візуалізації даних. Редагування властивостей та стилю
графіків у Origin.
Змістовий модуль 2. Побудова основних типів графіків, аналіз та
обробка графічних даних у Origin.
Тема 1. Побудова 2D графіків, експорт та збереження даних у Origin.
Декартова та полярна системи координат. Основні типи 2D графіків.
Вибір відповідного типу графіку для візуалізації даних. Сплайн-інтерполяція.
Основні графіки функцій. Графіки з урахуванням похибок. Побудова
графіків по точкам, сплайн-інтерполяції по точкам, графіка із урахуванням
похибок, графіків функцій, 2D графіків в полярній системі координат у
OriginPro. Експорт даних з таблиць даних та графіків у OriginPro. Збереження
даних у OriginPro.
Тема 2. Побудова 3D графіків.
Тривимірний простір. 3D графіки. Приклади та види 3D графіків.
Графіки потрійних діаграм (тернарні графіки). Побудова 3D XYY та 3D XYZ
графіків, графіків тривимірної поверхні, тривимірних контурних графіків та
потрійних діаграм у OriginPro. Керування 3D зображенням у OriginPro.
Тема 3. Апроксимація графічних даних.
Апроксимація експериментальних даних. Лінійна, параболічна,
степенева, експоненціальна апроксимація та їх приклади. Лінійна,
параболічна та нелінійна апроксимація точок на графіку у OriginPro.
Тема 4. Аналіз та обробка графічних даних. Аналіз піків кривих.
Попередня обробка даних. Корекція фонової лінії та її приклади. Грубі
похибки експериментів та їх приклади. Корекція грубих похибок
експериментів та її приклади. Згладжування кривих. Аналіз піків кривих.
Панель інструментів для аналізу графічних даних в OriginPro. Видалення
точок на графіку, згладжування кривої на графіку, аналіз піків кривої на
графіку, віднімання фонової лінії, знаходження піків на кривій, апроксимація
піків на кривій в OriginPro.
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Змістовий модуль 3. Основи обробки та аналізу експериментальних
даних у Origin.
Тема 1. Основи аналізу результатів електрофізичних вимірювань.
Аналіз результатів вимірювань часової та температурної залежностей
різних величин та побудова залежностей у OriginPro.
Тема 2. Спектроскопічні методи досліджень та основи аналізу
спектрів РФЕС.
Спектроскопічні методи досліджень. Основи аналізу спектрів
рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Основи аналізу спектрів
РФЕС у OriginPro.
Тема 3. Основи аналізу спектрів інфрачервоної, люмінесцентної, ЯМР,
ЕПР спектроскопії, Раманівського розсіювання.
Основи аналізу спектрів інфрачервоної спектроскопії. Основи аналізу
спектрів ІЧ спектроскопії в OriginPro. Основи аналізу спектрів Раманівського
розсіювання. Аналіз спектрів Раманівського розсіювання в OriginPro. Основи
аналізу спектрів люмінесцентної спектроскопії. Аналіз спектрів
люмінесцентної спектроскопії в OriginPro. Основи аналізу спектрів ядерного
магнітного резонансу. Аналіз спектрів ЯМР в OriginPro. Основи аналізу
спектрів електронного парамагнітного резонансу. Аналіз спектрів ЕПР в
OriginPro.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Аудиторна
робота
Назва тем

Змістовий модуль 1. Візуалізація даних та знайомство з програмним
середовищем Origin.
Тема 1. Візуалізація та графічне відображення
1
1
2
даних.
Тема 2. Основні властивості програмного
1
1
4
середовища Origin.
Тема 3. Оформлення графіків.
1
2
4
Разом за змістовим модулем 1.
3
4
10
Змістовий модуль 2. Побудова основних типів графіків, аналіз та
обробка графічних даних у Origin.
Тема 1. Побудова 2D графіків, експорт та
1
3
5
збереження даних у Origin.
Тема 2. Побудова 3D графіків.
1
3
5
Тема 3. Апроксимація графічних даних.
1
3
5
Тема 4. Аналіз та обробка графічних даних.
1
5
5
Аналіз піків кривих.
Разом за змістовим модулем 2.
4
14 20
Змістовий модуль 3. Основи обробки та аналізу
експериментальних даних у Origin.
Тема
1.
Основи
аналізу
результатів
1
1
6
електрофізичних вимірювань.
Тема 2. Спектроскопічні методи досліджень та
1
1
6
основи аналізу спектрів РФЕС.
Тема 3. Основи аналізу спектрів інфрачервоної,
люмінесцентної, ЯМР,
ЕПР спектроскопії,
1
10 8
Раманівського розсіювання.
Разом за змістовим модулем 3.
3
12 20
Всього:
90 40
10 30 50
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№

Кількість
годин
Змістовий модуль 1. Візуалізація даних та знайомство з програмним
середовищем Origin.
1. Основні властивості програмного середовища Origin.
2
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Назва теми

Оформлення графіків.

2

Змістовий модуль 2. Побудова основних типів графіків, аналіз та
обробка графічних даних у Origin.
Обробка графічних даних. Видалення точок на графіку,
2
згладжування кривої на графіку, аналіз піків кривої на
графіку, віднімання фонової лінії, знаходження піків на
кривій, апроксимація піків на кривій в OriginPro.
Побудова 2D графіків. Редагування властивостей та стилю
2
графіків у OriginPro. Побудова графіків по точкам, сплайнінтерполяції по точкам, графіка із урахуванням похибок,
графіків функцій, 2D графіків в полярній системі координат
у OriginPro. Експорт даних з таблиць даних та графіків у
OriginPro. Збереження даних у OriginPro.
Побудова 3D графіків. Побудова 3D XYY та 3D XYZ
2
графіків, графіків тривимірної поверхні, тривимірних
контурних графіків та потрійних діаграм у OriginPro.
Керування 3D зображенням у OriginPro. Лінійна,
параболічна та нелінійна апроксимація точок на графіку у
OriginPro.
Диференціювання, інтегрування та Фур’є перетворення
2
графічних даних.
Апроксимація графічних даних.
2
Аналіз графічних даних.
2
Аналіз піків кривих.
2

Змістовий модуль 3. Основи обробки та аналізу експериментальних
даних у Origin.
10 Основи аналізу спектрів РФЕС.
2
11. Основи аналізу спектрів інфрачервоної спектроскопії.
2
12. Основи аналізу спектрів Раманівського розсіювання.
2
13. Основи аналізу спектрів люмінесцентної спектроскопії.
2
14. Основи аналізу спектрів ЯМР спектроскопії.
2
15. Основи аналізу спектрів ЕПР спектроскопії.
2
Всього годин:
30
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№

Назва теми

Кількість
годин

Змістовий модуль 1. Візуалізація даних та знайомство з програмним
середовищем Origin.
1. Знайомство з програмою. Загальна характеристика. Робоче
1
середовище. Проект Origin.
2. Імпорт даних та фільтри імпорту.
4
Змістовий модуль 2. Побудова основних типів графіків, аналіз та
обробка графічних даних у Origin.
3. Способи побудови графіків. Графіки з даними з багатьох
5
Таблиць.
4. Робота з Excel в Origin.
5
5. Маніпулювання даними: сортування, фільтр, маскування.
5
6. Побудова багатошарових графіків.
5
Змістовий модуль 3. Основи обробки та аналізу експериментальних
даних у Origin.
7. Побудова тривимірних графіків. Підготовка даних у вигляді
5
матриць.
8. Побудова контурних графіків. Підготовка даних у вигляді
5
матриць.
9. Лінійна та нелінійна апроксимація.
5
10. Підготовка до публікацій.
5
11. Створення презентацій.
5
Всього годин:
50
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
- Словесні методи: пояснення, інструктаж, розповідь, лекція, бесіда
(репродуктивна, евристична, катехізисна), самостійна робота з
підручником, обговорення проблем, навчальні дискусії, мозковий
штурм, кейс-методи, тестування, перехресна перевірка знань;
- Наочні: метод ілюстрацій (схеми, таблиці, графіки, тощо), метод
демонстрацій (приладів, дослідів, технічних установок, відеофільмів);
- Метод інструктування;
- Репродуктивні
методи:
пояснювально-ілюстративний,
відтворювальний;
- Проблемно-пошукові методи навчання (проблемний виклад,
евристичний, дослідний).
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8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т1
Т2 Т3 Т4
10
10
10
10
10
10
10

Змістовий модуль 3
Т1
Т2
Т3
10
10
10

Підсум Сума
ковий
тест
(іспит)
100

100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінки
ECTS

90-100
80-89
70-79
65-69
60-64
35-59

А
B
C
D
E
FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для іспиту
для заліку
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з
можливістю
повторного складання
незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

зараховано
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни вміщує робочу
програму навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни, конспект
лекцій з курсу, екзаменаційні білети, презентації, створені засобами Роwег
Роіnt, експериментальні дані для аналізу.
Для методичного забезпечення лекційного процесу використовуються
дошки із записом крейдою та фломастером, ноутбук, мультимедійний
проектор, лазерна вказівка.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Мета, переваги, властивості візуалізації даних.
2. Лінійна діаграма, діаграма розсіювання, графік щільності розподілу.
3. Параметри піків у сигналі/спектрі.
4. Змінити довге та коротке ім’я таблиці даних. Дублювати вікно таблиці
даних. Ввести значення до таблиці даних у десятичному форматі та в форматі
з плаваючою комою. Додати додатковий стовпчик до таблиці даних.
Створити нову таблицю даних та імпортувати до неї дані. Створити таблицю
даних, ввести туди довільні дані для стовпчика X, а для значень у стовпчику
Y вказати будь-яку лінійну або квадратичну математичну функцію та
тригонометричну функцію.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
1. Різновиди візуалізації даних.
2. 2D графіки.
3. Структура наукового графіка.
4. Побудувати графік прямої по точкам, графік сплайн-інтерполяції по
точкам та графік по точкам. Додати на графік довільну похибку у значень Y.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
1. Правила побудови графіків та діаграм.
2. Графічний абстракт наукової статті.
3. Параметри піків у сигналі/спектрі.
4. Створити таблицю даних зі стовпчиками X, Y, Y, Y з довільними
значеннями, побудувати відповідні дані на одному графіку. Змінити масштаб
осей графіка, додати відображення вісі Х зверху на графіку, додати на графік
лінії сітки для основних значень вісі Х. Додати розрив на Х вісі. Поділити
значення вісі Х на сталу величину. Змінити колір та товщину лінії на графіку,
розмір точок, тип символів, тип лінії. Задати кількість точок, які будуть
пропущені на графіку. Додати довільний текст на графік із використанням
верхнього і нижнього індексів та символів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
1. Основні правила графічної презентації даних.
2. Ознаки невдалого графічного зображення даних.
3. 3D графік.
4. Створити таблицю даних зі стовпчиками X, Y, Y, ввести до них довільні
значення і побудувати графіки типу 3D waterfall, 3D walls, 3D ribbons, 3D bars.
Створити таблицю даних зі стовпчиками X, Y, Z, ввести до них довільні
значення побудувати графіки типу 3D scatter, 3D trajectory, графік тривимірн
ої поверхні, тривимірний контурний графік (ізолінії).
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
1. Гістограма та секторна діаграма.
2. Критерії вибору типу графіка для візуалізації даних.
3. Графік потрійних діаграм.
4. Створити таблицю даних зі стовпчиками X, Y, ввести до них довільні
значення. Провести процедуру диференціювання кривої першого порядку.
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