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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Методи радіоастрономії” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

другого (магістерського) 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 –  
ознайомитись з методами сучасної радіоастрономії  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – 
законспектувати основні положення та розв’язати запропоновані задачі. 
 1.3. Кількість кредитів – 5. 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й -й 
Семестр 

3-й -й 
Лекції 

27 год. 
(проведення індивідуальних занять)  год. 

Практичні, семінарські заняття 
 год.  год. 

Лабораторні заняття 
24 год.  год. 

Самостійна робота 
99 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання – 

знати основні класичні методи визначення параметрів джерел космічного випромінювання; 
вміти зробити оцінку параметрів процесів на основі аналізу результатів радіоастрономічних 
вимірювань. 
 



4 
 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Основні характеристики электромагнітного випромінювання, які 
використовуються в радіоастрономії, та його джерела  
Тема 1. Характеристики радіовипромінювання космічних об’єктів 
Тема 2. Склад Сонця та дослідження джерел сонячної активності 
Тема 3. Склад Галактики та дослідження параметрів її основних складових  
Тема 4. Метагалактичні джерела космічного випромінювання та методи їх дослідження 
Тема 5. Випромінювання планет Сонячної системи 
 
Розділ 2. Методи сучасної радіоастрономії  
Тема 6. Визначення координат та розмірів джерел космічного випромінювання 
Тема 7. Абсолютні й відносні вимірювання інтенсивності 
Тема 8. Методи спектроскопії 
Тема 9. Вимоги до радіоспектрометрів 
Тема 10. Спостереження спектральних ліній у поглинанні та випромінюванні 
Тема 11. Дослідження змінності джерел космічного випромінювання 
Тема: 12. Теплові та нетеплові джерела космічного випромінювання 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви розділів і 
тем 

Усього  
л п лаб інд ср 

Усього 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Основні характеристики электромагнітного випромінювання, які 

використовуються в радіоастрономії, та його джерела 
Разом за розділом 1 54 9  6  39       

Розділ 2. Методи сучасної радіоастрономії 
Разом за розділом 
2 

96 18  18  60       

Усього годин  150 27  24  99       
 

4. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Склад Сонця та дослідження джерел сонячної активност   
2 Склад Галлактики та дослідження параметрів її основних 

складових 
 

3 Метагалактичні джерела космічного випромінювання та методи їх 
дослідження 

 

4 Випромінювання планет Сонячної системи  
5 Визначення координат і розмірів джерел космічного 

випромінювання 
 

6 Абсолютні й відносні вимірювання інтенсивності  
7 Вимоги до радіоспектрометрів  
8 Спостереження спектральніх ліній у поглинанні та  
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випромінюванні 
9 Теплові та нетеплові джерела космічного випромінювання  
 Разом   

 
5. Теми лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Дослідження джерел сонячної активності на РТ-2 6 
2 Абсолютні й відносні вимірювання інтенсивності 8 
3 Методи спектроскопії 10 
 Разом  24 

 
6. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Потужність, потік, щільність потоку, радіояскравість, закони 
випромінювання АЧТ 

16 

2 Найбільш інтенсивні джерела Галактики 16 
3 Моделі Всесвіту 16 
4 Статистичний підхід Троїцького 16 
5 Відновлення параметрів газу 16 
6 Вимір параметрів радіотелескопів 19 
 Разом  99 

 
7. Індивідуальні завдання 

Не передбачені 
 

8. Методи контролю 
Вибіркові опитування, перевірка домашніх завдань, перевірка виконання завдань для самостійної 
роботи, захист лабораторних робіт, залік. 
 

9. Схема нарахування балів 
Умовою допуску до екзамену є виконання всіх домашніх завдань, завдань для самостійної робот 
на позитивну оцінку, захист лабораторних робіт. 
 

Поточний контроль, самостійна робота 
Виконання 
домашніх 
завдань 

Результати 
опитування 
впродовж 

індивідуальних 
занять 

Оцінка за 
виконання 
самостійних 
завдань 

Оцінка за 
виконання 

лабораторних 
робіт 

Разом 
Підсумкова 
залікова 
робота 

Сума 

Розділ 1, 2 Розділ 1, 2 Розділ 1, 2 Розділ 1, 2 
10 10 20 20 

60 40 100 

 
Т1, Т2 ... Т54 – теми розділів 
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Шкала оцінювання 
 

Оцінка 
Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

 
 

зараховано 

1-49 незадовільно не зараховано 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Lashley D. The Radio Sky adn How to Observe It (2010) 
2. Wilson T.L. Tools of Radio Astronomy (2009) 
3. Афраймович Э. Л. Адаптивная радиоастрономия 1ч (2007) 
4. Афраймович Э. Л. Адаптивная радиоастрономия 2ч (2007) 
5. Рудницкий Г. М. Коспекты лекций по курсу Радиоастрономия (2001) 
6. Конникова В. К, Коспект лекций по практической радиоастрономии (1999) 
7. Советские радиотелескопы и радиоастрономия Солнца (ред. Соломонович Л. Е.). М.: Сов. 

радио, 1990 
8. Мартынов Д. Я. Курс общей астрофизики. М.: Сов. радио, 1988. 
9. Климишин И. А. Астрономия наших дней. М.: Наука, 1986. 
10. Краус Д. Л. Радиоастрономия (1973) 
11. Каплан С. А. Элементарная радиоастрономия (1966) 
12. Христиансен У. Радиотелескопы (1969) 

 
Допоміжна література 

 
1. Шульга В.М. Некоторые этапы развития радиоастрономических наблюдений (2005) 
2. Троицкий В. С. Зарубежная радиоэлектроника. 4, 1996, с. 21 – 38. 
3. Есепкина Н.А. Радиотелескопы и радиометры (1973) 

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

забезпечення 
 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_telescopes 
2. Understanding Radio Telescopes 
https://www.youtube.com/watch?v=_2EBCzyrqTA 
3. Radio Astronomy and Interferometry Fundamentals 
https://www.youtube.com/watch?v=0TwnZhiEc3A 
4. Услышать вселенную. Радиотелескоп. Гиганты астрономической науки 
https://www.youtube.com/watch?v=mOu4QMja6Lw 
 


