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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Теоретична астрофізика” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти        
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності (напряму) _105 Прикладна фізика та наноматеріали    

спеціалізації _________________________________________________________ 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  

опанувати основні методи теоретичної астрофізики, 

опанувати основні поняття спостережної радіоастрономії та методів досліджень 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – 

засвоїти основні теоретичні положення астрофізики та розв’язати запропоновані задачі, 

оволодіти базовими знаннями щодо розрахунків параметрів радіотелескопів, методів 

прийому і обробки різноманітних типів випромінювання космічних джерел. 

 1.3. Кількість кредитів – 6. 

1.4. Загальна кількість годин – 180. 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

30 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

6 год.  год. 

Лабораторні заняття 

  год. 

Самостійна робота 

144 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

0 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання – 

- знати основні класичні методи та результати теоретичної астрофізики; 

- вміти зробити оцінки основних параметрів фізичних процесів, що становлять базу для 

радіоастрономічних вимірювань; 

- володіти інформацією про типи випромінювання космічних джерел та особливості 

випромінювання різних класів астрофізичних об'єктів; 

- знати формули для розрахунку чутливості, діаграми спрямованості, інших 

характеристик радіотелескопу, вміти використовувати ці дані для проведення 

вимірювань; 
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- володіти базовими знаннями про системи прийому та обробки астрономічної 

інформації; 

- вміти використовувати основи спектрального та статистичного аналізу записів 

радіоастрономічних сигналів та мати загальні уявлення про методи спостережень та 

обробки даних.  
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

   Розділ 1. Гідродинаміка в теоретичній астрофізиці. 

Тема 1. Звукові хвилі. Гравітаційна нестійкість. 

Тема 2. Закони збереження. Ударні хвилі. Струмені. 

   Тема 3. Теорія сильного вибуху. Наднові та їх залишки.  

   Тема 4. Магнітна гідродинаміка. МГД-динамо. 

 

   Розділ 2. Фізична кінетика в теоретичній астрофізиці. 

Тема 5. Рівняння Больцмана. Розподіли Фермі-Дірака і Бозе-Айнштайна. 

Тема 6. Еволюція зірок. Білі карлики. Нейтронні зірки. Пульсари. 

Тема 7. Провідність плазми. Спектр и формування ліній. 

Тема 8. Дифузія. Прискорення Фермі. Прискорення частинок на ударних хвилях. 

Тема 9. Молекули в космосі. Типи та частоти переходів. 

Тема 10. Квантове кінетичне рівняння. Мазерне випромінювання в космосі. 

Тема 11. Загальна теорія відносності: основні формули і ефекти, що спостерігаються. 

Чорні діри в астрофізиці. 

Тема 12. Космологія. Реліктове випромінювання. 

 

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 ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Гідродинаміка в теоретичній астрофізиці 

Разом за розділом 

1 

54 10    44       

Розділ 2. Фізична кінетика в теоретичній астрофізиці 

Разом за розділом 

2 

126 20 6   100       

Усього годин  180 30 6   144       

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Рух електрона в магнітному полі. 0,5 

2 Синхротронне випромінювання. Зворотній Комптон-ефект.  0,5 

3 Релятивістська аберація. 0,5 

4 Типи галактик. Класифікація Габла.  0,5 

5 Центр Галактики. 1 

6 Активні ядра галактик.  1 

7 Радіогалактики та квазари. 1 

8 Струмені АЯГ. Акреція. 1 

 Разом 6 
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5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Ефект Допплера. 18 
2 Подібність і теорема віріалу. 18 
3 Випромінювання рівноважного шару. 18 
4 Методи виявлення далеких галактик. 18 
5 Злиття галактик. 18 
6 Виникнення активних галактик і квазарів. 18 
7 Вторинна іонізація при виникненні галактик. 18 
8 Роль холодної темної речовини. 18 
 Разом 144 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені 

 

7. Методи навчання 

Лекція. Пояснення. Ілюстрація. Робота з книгою. Практичні методи: письмові вправи, 

тренувальні. Аналіз, синтез, індукція, дедукція. Дослідний метод.  

 

8. Методи контролю 

Вибіркові опитування, перевірка домашніх завдань, перевірка виконання завдань для 

самостійної роботи, залік. 

 

9. Схема нарахування балів 

Умовою допуску до заліку є виконання всіх завдань для самостійної роботи на позитивну 

оцінку.  

 

Поточний контроль, самостійна робота Підсумкова залікова 

робота 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Разом  

 

40 

 

 

100 
Т1-4 Т5-12  

60 практичні заняття 

 30 

самостійна робота 

10 20 

 

Т1, Т2 ... Т32 — теми розділів 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Знання студентів з теоретичної та практичної підготовки оцінюються за такими 

критеріями: 

— "зараховано" — студент  

знає зміст навчальної дисципліни,  

засвоїв теоретичний матеріал, 

використовує теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

знає основні положення рекомендованої літератури,  

має практичні навички,  

логічно мислить і будує відповідь, 
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— "не зараховано" — студент  

не знає зміст навчальної дисципліни,  

не опанував теоретичний матеріал,  

не знає визначень, наукових фактів,  

не орієнтується в рекомендованій літературі,  

не сформовані практичні навички. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Банникова Е.Ю., Конторович В.М. Теоретическая астрофизика. Учебно-

методическое пособие. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010.   80 с.  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 10-ти томах. М.: Наука, 1986.  

3. Физика космоса. Маленькая энциклопедия / Под ред.Р.А. Сюняева.  М.: 

Советская энциклопедия, 1986.  784 с. 

4. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика. Фрязино: Изд-во Век-2, 2006.   

496 с. 

 

Допоміжна література 

 

1. Брауде С.Я., Конторович В.М. Радиоволны рассказывают о Вселенной.  Киев: Наук. 

думка, 1982.  236 с.; Киев: Академпериодика, 2005.  284 с.  

2. Рудницкий Г.М. Конспект лекций по курсу «Радиоастрономия». Н. Архыз: Изд-во 

CYGNUS, 2001.  56 с. httр://соmеt.sаi.msu.ru/~gmr/соursе/iпdех.htm. 

 
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/ 

2. The Science of the Solar System https://ru.coursera.org/learn/solar-system 

3. Астрофизика: от звезд до границ Вселенной https://www.lektorium.tv/mooc2/27387 

4. Astrophysics & Cosmology  

https://www.youtube.com/watch?v=BNlK_nSJDyc&list=PLDEODRB_PG_kzzCEGd3qTrFPmKJuxPN

10 

5. Физика плазмы в астрофизике http://www.intuit.ru/studies/courses/1165/289/info 

6. Астрофизика 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNC6itqocLoYFMNtt6nHwTBG 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/
https://ru.coursera.org/learn/solar-system
https://www.lektorium.tv/mooc2/27387
https://www.youtube.com/watch?v=BNlK_nSJDyc&list=PLDEODRB_PG_kzzCEGd3qTrFPmKJuxPN10
https://www.youtube.com/watch?v=BNlK_nSJDyc&list=PLDEODRB_PG_kzzCEGd3qTrFPmKJuxPN10
http://www.intuit.ru/studies/courses/1165/289/info
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNC6itqocLoYFMNtt6nHwTBG
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  

“Теоретична астрофізика” 
(назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 

 

Заступник декана з навчальної роботи факультету радіофізики, біомедичної 

електроніки та комп’ютерних систем 

 

___________________        _______________________                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        

                     

«____» __________ 20___ р.  

 

Голова методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем  

 

___________________        _______________________  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                

                     

 «____» __________ 20___ р.  

 


