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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Радіоастрономічні вимірювання” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

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

спеціальності _105 Прикладна фізика та наноматеріали       

спеціалізації _________________________________________  _________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета вик ладання навчальної дисципліни –  

опанувати сучасні методи радіоастрономічних досліджень, методи та технічні засоби 

вимірювання параметрів космічних радіосигналів. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – 

вивчити основні характеристики космічних радіосигналів, їх взаємозв'язок з конкретними 

об'єктами космічних досліджень; ознайомитися з основними характеристиками засобів 

радіоастрономічних спостережень – антенних систем та радіометрів; вивчити сучасні методи 

визначення різних параметрів космічних радіосигналів, ознайомитися з методами отримання 

астрофізичної інформації за даними радіоастрономічних спостережень. 

 1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

4 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

14 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання – 

- знати основні механізми випромінювання космічних об'єктів, характеристики та принципи 

роботи радіотелескопів, методи проведення радіоастрономічних спостережень та отримання 

астрофізичної інформації; 

- обчислювати основні параметри радіотелескопів, потрібні для проведення 

радіоастрономічних досліджень; виконувати обробку результатів радіоастрономічних 

спостережень з метою отримання астрофізичної інформації. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Технічні засоби сучасної радіоастрономії 

Тема 1. Всехвильовий характер сучасної радіоастрономії 

Тема 2. Структура сучасного радіотелескопа 

Тема 3. Найкрупніші радіоастрономічні обсерваторії 

Тема 4. Чутливість та роздільна спроможність радіотелескопа 

Тема 5. Адитивний та мультиплікативний інтерферометри 

Тема 6. Визначення густини потоків радіоджерел та їх кутових розмірів 

Тема 7. Динамічні спектри радіовипромінювання як джерело інформації 

про фізичні процеси в космічних об’єктах 

 

Розділ 2. Основні методи отримання астрофізичної інформації за даними 

радіоастрономічних спостережень 

Тема 8. Методи дослідження характеристик та фізичних процесів у 

космічних об’єктах 

Тема 9. Основні характеристики випромінювання космічних об’єктів 

Тема 10. Методи обробки результатів спостережень 

Тема 11. Випромінювання та поглинання електромагнітної енергії об’ємом 

речовини, рівняння переносу 

 

Розділ 3. Об’єкти коcмічного радіовипромінювання 

Тема 12. Спектри основних механізмів випромінювання космічних об’єктів 

Тема 13. Випромінювання іонізованого водню 

Тема 14. Рекомбінаційне випромінювання атомів та молекул 

Тема 15. Каталоги радіоджерел 
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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. Технічні засоби сучасної радіоастрономії 

Разом за розділом 

1 

36 2  6  28       

Розділ 2. Основні методи отримання астрофізичної інформації за даними 

радіоастрономічних спостережень 

Разом за розділом 

2 

28 2  4  22       

Розділ 3. Об’єкти коcмічного радіовипромінювання 

Разом за розділом 

3 

26   4  22       

Усього годин 90 4  14  72       

 

4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Адитивний та мультиплікативний інтерферометри 2 

2 Об’єкт та його зображення, методи отримання зображень 1 

3 Типи антенних систем радіотелескопів, їх основні характеристики 1 

4 Радіотелескопи існуючі та ті, що будуються 2 

5 Чутливість та роздільна спроможність радіотелескопа 2 

6 Методи обробки результатів спостережень 1 

7 Визначення механізмів випромінювання космічних об’єктів 2 

8 Визначення характеристик міжзоряного середовища 1 

9 Динамічні спектри радіовипромінювання 1 

10 Методи визначення густини потоків радіоджерел 1 

 Разом 14 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Просторова-часова когерентність поля випромінювання, функції 

когерентності 

12 

2 Методи визначення кутових розмірів радіоджерел 12 

3 Молекулярні радіолінії, як засіб діагностики міжзоряного 

середовища 

12 

4 Каталоги радіоджерел 12 

5 Антена радіотелескопа як фільтр просторових частот. Синтез в U-

V площині 

12 

6 Одержання законів основних механізмів випромінювання 

космічних об’єктів 

12 

 Разом  72 
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6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені 

 

7. Методи контролю 

Вибіркові опитування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи, захист 

лабораторних робіт, залік.  

 

8. Схема нарахування балів 

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

оцінку, виконання і захист усіх лабораторних робіт. 

 
Поточний контроль, самостійна робота Підсумко

ва 

залікова 

робота 

Сума 

Оцінка за виконання самостійних 

завдань 

Оцінка за виконання 

лабораторних робіт 

Разом 

Розділ 1-3 Розділ 1-3 60 40 100 
30 30 

 

Т1, Т2 ... Т54 – теми розділів 

 

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 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Краус Дж. Радиоастрономия. М.: Советское радио, 1973. – 456 с. 

2. Есепкина Н.А., Корольков Д.В., Парийский Ю.Н. Радиотелескопы и радиометры. М.: 

Наука, 1973. – 415 с. 

3. Галактическая и внегалактическая радиоастрономия. Под ред. Г.А. Верскера и К. И. 

Келлермана. М. Мир, 1976. – 620 с. 

4. Физика космоса: маленькая энциклопедия. Под ред. Р.А. Сюняева и др., М.: Сов. 

Энциклопедия, 1986. – 783 с. 

5. Василенко Г.И., Тараторин А.М. Восстановление изображений. М.: Радио и связь, 1986, 

– 303 с. 

 

Допоміжна література 

1. Каплан С.А., Цытович В.Н. Плазменная астрофизика. М.: Наука, 1972. – 440 с. 

2. Брауде С.Я., Конторович В.М. Радиоволны рассказывают о Вселенной. - Киев: Наукова 

думка, 1982. – 236 с. 
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10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28physics%29 

2. http://adswww.harvard.edu/ 

3. Астрономия https://www.lektorium.tv/mooc2/26284 

https://www.youtube.com/watch?v=RZm0mN84FoY&list=PLXjYPjDRKDj4wqL4rceb63nm

VsyNK7Y6Y 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28physics%29
http://adswww.harvard.edu/
https://www.lektorium.tv/mooc2/26284
https://www.youtube.com/watch?v=RZm0mN84FoY&list=PLXjYPjDRKDj4wqL4rceb63nmVsyNK7Y6Y
https://www.youtube.com/watch?v=RZm0mN84FoY&list=PLXjYPjDRKDj4wqL4rceb63nmVsyNK7Y6Y
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Додаток 1 

 
Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  

“Радіоастрономічні вимірювання”_________________ 
(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.  

 


