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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Сучасні проблеми астрофізики” 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 класичні основні поняття та надати огляд про будову і склад  космічних об'єктів 

Всесвіту. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – 

засвоїти основні відомості про фізичну природу і еволюцію космічних об'єктів Всесвіту. 

 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 

3-й -й 

Семестр 

6-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

6 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год.  год. 

у тому числі індивідуальні завдання 

 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання – 

- знати основні поняття астрофізики Всесвіту, типи та властивості еволюції зірок та їх 

хімічного складу, сучасні погляди на їх походження, а також значення спостережної 

космології для вивчення оточуючого нас світу: від Сонячної системи до спостережуваного 

кордону Всесвіту; 

- прослухавши лекції студент повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі та 

розуміти основні тренди досліджень в астрофізиці. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Астрофізика зірок та галактик 

Тема 1. Еволюції зірок (діаграма Герцшпрунга-Рессела) 

Тема 2. Білі карлики  

Тема 3. Нейтронні зірки 

Тема 4. Чорні дірки 

Тема 5. Нові зірки 

Тема 6. Наднові зірки 

Тема 7. Пульсари (радіопульсари, рентгенівські пульсари) 

Тема 8. Еволюція в тісних подвійних системах 

Тема 9. Активні ядра галактик 

Тема 10. Квазари 

Тема 11. Центр Галактики  

 

Розділ 2. Астрофізика Сонця і сонячної системи 

Тема 12. Будова Сонця і його місце в астрофізичних дослідженнях 

Тема 13. Основні складові радіовипромінювання Сонця 

Тема 14. Будова і склад сонячної системи. Радіовипромінювання планет 

Тема 15. Дослідження планет інших зірок 

 

Розділ 3. Астрофізика Всесвіту 

Тема 16. Реліктове випромінювання. Великомасштабна структура Всесвіту 

Тема 17. Розширення Всесвіту. Темна енергія 

Тема 18. Обертання Галактики. Темна речовина в Галактиці 

Тема 19. Гравітаційне лінзування 

 

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. Астрофізика зірок та галактик 

Разом за розділом 

1 

44 6  2  36       

Розділ 2. Астрофізика Сонця і сонячної системи 

Разом за розділом 

2 

24 4  2  18       

Розділ 3. Астрофізика Всесвіту 

Разом за розділом 

3 

22 2  2  18       

Усього годин 90 12  6  72       
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4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості і відмінності фізичних досліджень позаземних 

об'єктів  

0,5 

 

2 Основні дані космічних досліджень Всесвіту 0,5 

3 11-річний цикл. Вплив Сонця на Землю 0,5 

4 Радіотелескопи існуючі та ті, що будуються 0,5 

5 Спектральна класифікація зірок  0,5 

6 Спостережна космологія: закон Хаббла 0,5 

7 Структура галактик 0,5 

8 Кінцеві стадії еволюції зірок 0,5 

9 Задача визначення мас зірок 1 

10 Знаходження відстаней в Всесвіті 1 

 Разом  6 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Еволюція зірок. Чорні діри 6 

2 Еволюція в подвійних системах 6 

3 Пульсари 6 

4 Активні ядра галактик 6 

5 Темна матерія 6 

6 Міжпланетна і міжзоряна речовини 6 

7 Космічні струмені (джети) 6 

8 Злипання галактик 6 

9 Квазари 6 

10 Активні процеси на Сонці 6 

11 Зоряні величини та їх зв'язок з фізичними величинами 6 

12 Ядерна астрофізика: механізм вироблення енергії в зірках, 

нуклеосинтез, ядерні реакції 

6 

 Разом  72 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені 

 

7. Методи навчання 

Лекція. Робота з книгою. Аналіз, синтез, індукція, дедукція. Дослідний метод. Інструктаж. 

Лабораторна робота. 

 

8. Методи контролю 

Вибіркові опитування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи, захист 

лабораторних робіт, екзамен.  
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9. Схема нарахування балів 

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

оцінку, виконання і захист усіх лабораторних робіт. 

 
Поточний контроль, самостійна робота Екзамен 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 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої 

літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання 

при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 

першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні 

навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного; 

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 

відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

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. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики. М.: Наука, 1988. – 640 с. 

2. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, 1985. – 503 с. 

3. Горбацкий В.Г. Введение в физику галактик и скоплений галактик. М.: Наука, 1986. – 256 

с. 

4. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975. – 736 с. 

5. Железняков В.В. Электромагнитные волны в космической плазме. – М.: Наука, 1977. – 

432 с. 

6. Рябов Б.П., Герасимова Н.Н. Декаметровое спорадическое радиоизлучение Юпитера. – 

Киев: Наукова думка, 1990. – 240 с. 

 

Допоміжна література 

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

2. Мизун Ю.Г. Волны в космосе. М.: Наука, 1988. – 176 с. 

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

Энциклопедия, 1986. – 783 с. 

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

думка, 1982.- 236 с. 

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

забезпечення 
 

1. https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Open+Problems+in+Modern+Astrophysics 

2. http://cosmocoffee.info/ 

3. http://adswww.harvard.edu/ 

4. http://www.calphysics.org/problems.pdf 

5. Greatest Unsolved Mysteries of the Universe  

https://www.edx.org/course/greatest-unsolved-mysteries-universe-anux-anu-astro1x-2 

 

https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Open+Problems+in+Modern+Astrophysics
http://cosmocoffee.info/
http://adswww.harvard.edu/
http://www.calphysics.org/problems.pdf
https://www.edx.org/course/greatest-unsolved-mysteries-universe-anux-anu-astro1x-2
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  

“Сучасні проблеми астрофізики” 
(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.  

 

 


