




ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Оптика планетних поверхонь” складена відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_____ бакалавра ______________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності (напряму) ___________104 фізика та астрономія ______________ 

освітня програма _______________        астрономія                                _________  
спеціалізації _________________________ астрономія __________ 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Довести до студентів основи теорії фізичних процесів взаємодії електромагнітних хвиль 
різних діапазонів із середовищем, що складається із великого числа дискретних часточок. Та 
застосування результатів цієї теорії при дистанційному дослідженні поверхонь 
безатмосферних космічних тіл для визначення їх фізичних характеристик.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

а) ознайомлення студентів з основними поняттями розсіяння та поглинання світла малими 
частинками (як сферичної так і неправильної форми) та їх макроскопічними ансамблями; 
б) надання навиків з використання методів класичної оптики (дискретної та інтегральної 
фотометрії, спектрофотометрії, поляриметрії) для визначення фізичних характеристик 
поверхонь безатмосферних тіл Сонячної системи; 
в) розвиток методів дистанційного зондування та тестування наземних засобів дистанційного 
вивчення космічних тіл. 

Компетентності, що забезпечуються дисципліною: 
• Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики 

та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що 
передбачає застосування певних теорій і методів фізики та/або астрономії і характеризується 
складністю та невизначеністю умов (ІК). 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 
• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-3). 
• Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-4). 
• Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-5). 
• Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-6). 
• Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-7). 
• Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК-9). 
• Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК-11). 
• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-12). 

 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-13). 
• Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 

астрономії (ФК-1). 
• Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного апарату 

фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних явищ і процесів. (ФК-2). 
• Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само як точності та 

значимості результатів (ФК-3). 
• Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи 

для розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання астрофізичних систем 
(ФК-5). 

• Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і процеси (ФК-6). 
• Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння будови 

та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту (ФК-7). 
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• Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у 
складі наукової групи (ФК-8). 

• Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації (ФК-9). 
• Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 

суміжних галузей (ФК-10). 
• З Розвинуте відчуття особистої відповідальності за достовірність результатів 

досліджень та дотримання принципів академічної доброчесності разом з професійною 
гнучкістю (ФК-11). 

• Усвідомлення професійних етичних аспектів фізичних та астрономічних досліджень 
(ФК-12). 

• Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо фундаментальних 
відкриттів та теорій, які суттєво вплинули на розвиток фізики, астрономії та інших 
природничих наук. (ФК-13). 
 

 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 

4-й -й 
Семестр 

7-й -й 
Лекції 

26 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

  год. 
Лабораторні заняття 

39 год.  год. 
Самостійна робота 

85 год.  год. 
Індивідуальні завдання  

 
 
1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають 
досягти таких результатів навчання: 

знати: а) основні характеристики поверхонь тіл Сонячної системи;  
б) основні поняття інтегральної та дискретної фотометрії шорстких поверхонь; 
в) теорію розсіяння першого та вищих порядків (в т.ч. Релея та Мі);  
г) опозиційний та тіньовий ефекти, теорія Хапке; 
д) поняття спектроскопії теплового випромінювання. 

вміти: а) визначати фізичні характеристики планет Сонячної системи за даними 
дистанційних спостережень; 

б) виконувати модельні розрахунки розсіяння світла на частинках (та їх ансамблях) 
різних форм та розмірів за допомогою готових кодів; 

Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною: 
• Знати, розуміти та вміти застосовувати на базовому рівні основні положення загальної та 
теоретичної фізики, зокрема, класичної, релятивістської та квантової механіки, молекулярної 
фізики та термодинаміки, електромагнетизму, хвильової та квантової оптики, фізики атома 
та атомного ядра для встановлення, аналізу, тлумачення, пояснення й класифікації суті та 
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механізмів різноманітних фізичних явищ і процесів для розв’язування складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем з фізики та/або астрономії (ПРН-1). 
• Знати і розуміти фізичні основи астрономічних явищ: аналізувати, тлумачити, пояснювати і 
класифікувати будову та еволюцію астрономічних об’єктів Всесвіту (планет, зір, планетних 
систем, галактик тощо), а також основні фізичні процеси, які відбуваються в них (ПРН-2).  
• Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у фізиці та 
астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, 
диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, 
теорії груп, методів математичної фізики, теорії функцій комплексної змінної, 
математичного моделювання (ПРН-4). 
• Знати основні актуальні проблеми сучасної фізики та астрономії (ПРН-5). 
• Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та астрономії (ПРН-6). 
• Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у ході проведення 
фізичних та астрономічних досліджень відповідно до спеціалізації (ПРН-7). 
• Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну інформацію в 
друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, тлумачити та 
використовувати її для вирішення наукових і прикладних завдань (ПРН-8). 
• Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби досягнення мети 
дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення застосованих 
методів (ПРН-10). 
• Вміти представляти одержані наукові результати, брати участь у дискусіях стосовно змісту 
і результатів власного наукового дослідження (ПРН-12). 
• Розуміти зв’язок фізики та/або астрономії з іншими природничими та інженерними 
науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до спеціалізації) основними поняттями 
прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, біології тощо, а також з окремими 
об’єктами (технологічними процесами) та природними явищами, що є предметом 
дослідження інших наук і, водночас, можуть бути предметами фізичних або астрономічних 
досліджень (ПРН-13). 
• Знати і розуміти роль і місце фізики, астрономії та інших природничих наук у загальній 
системі знань про природу та суспільство, у розвитку техніки й технологій та у формуванні 
сучасного наукового світогляду (ПРН-17). 
• Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і письмового 
професійного спілкування та презентації результатів власних досліджень (ПРН-18). 
• Знати та розуміти необхідність збереження та примноження моральних, культурних та 
наукових цінностей і досягнень суспільства (ПРН-19). 
• Розуміти основні принципи здорового способу життя та вміти застосовувати їх для 
підтримки власного здоров’я та працездатності (ПРН-21). 
• Розуміти значення фізичних досліджень для забезпечення сталого розвитку суспільства 
(ПРН-22). 
• Розуміти історію та закономірності розвитку фізики та астрономії (ПРН-23). 
• Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і технологій (ПРН-24). 
• Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітньої траєкторії та 
професійного розвитку (ПРН-25). 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ І. Оптика планетних поверхонь тіл Сонячної системи 
 

Тема 1. Реголіти космічних тіл.  

Зміст: Вигляд поверхонь тіл Сонячної системи. Поверхнева густина кратерів. 

Мінералогічний склад та фізико-хімічні властивості поверхонь.  
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Тема 2. Електромагнітне випромінювання (ЕМВ) та його основні характеристики.  

Зміст: Рівняння Максвелла. Поляризація ЕМВ. Формули Френеля.  

Тема 3. Розсіяння та поглинання світла малими частинками.  

Зміст: Розсіяння першого (одночасткове) та вищих (багатократне) розсіяння. Розсіяння 

Релея.  Розсіяння Мі. Наближення геометричної оптики.  

Тема 4. Фотометричні властивості шорстких поверхонь.  

Зміст: Фотометрична фазова функція. Поляриметрична фазова функція. Опозиційний 

ефект та його природа. Когерентне підсилення зворотного розсіяння. Функція затінення. 

Кореляційні співвідношення між різними параметрами фазових залежностей. Теорія 

Хапке. Фотометрична функція Акімова. Прогнозування мінералогічного складу поверхні 

за колориметричними даними.  

Тема 5. Теплове випромінювання та радіохвилі і їх взаємодія із реголітовими поверхнями 

тіл Сонячної системи.  

Зміст: Радіометрія та радіолокація тіл Сонячної системи.  Теплові спектри льодів летких 

компонент.  

 

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. с.р. л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1 Оптика планетних поверхонь тіл Сонячної системи 

Тема 1.  22 5 - 7 - 10       
Тема 2.  33 5 - 8 - 20       
Тема 3.  33 5 - 8 - 20       
Тема 4.  33 5 - 8 - 15       
Тема 5.  34 6 - 8 - 20       
Разом за 
розділом  

150 26 - 39  85       

Усього годин 150 26  39  85       
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Мінералогічний склад та фізико-хімічні властивості поверхонь. 7 
2 Поляризація ЕМВ. Формули Френеля. 8 
3 Розсіяння Релея.  Розсіяння Мі. Наближення геометричної оптики. 8 
4 Опозиційний ефект та його природа. Когерентне підсилення 

зворотного розсіяння. Функція затінення. Кореляційні 
співвідношення між різними параметрами фазових залежностей. 

Теорія Хапке. Фотометрична функція Акімова. 

8 

5 Радіометрія та радіолокація тіл Сонячної системи. 8 
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5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Космічні дослідження поверхонь планет. Прикладне значення 
дистанційних досліджень і основні етапи їх розвитку.  

10 

2 Граничні умови для рівнянь Максвела та формули Френеля. 20 
3 Теорія розсіяння Мі. 20 
4 Теоретичне обчислення функції затінення. Прогнозування 

мінералогічного складу поверхні за колориметричними даними. 
15 

5 Теорія і методи радіолокаційних досліджень тіл Сонячної 
системи. 

20 

 Разом  85 
 

6. Індивідуальні завдання 
Нема 

 
7. Методи навчання 

Лекції, лабораторні роботи та самостійна робота. 
 

8. Методи контролю 
Поточне тестування на лекціях, здача лабораторних робіт, залік.  

 
9. Схема нарахування балів 

 Приклад для заліку 
Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Розділ 1  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 КР1 КР2 Разом Залік 100 
5 5 10 10 20 10 10 60 40 

Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів. 
  

 Приклад для екзамену 
Поточне тестування та самостійна робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 
  100 Т1  Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

         
Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів. 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література 

 
1. Мороженко О.В. Методи і результати дистанційного зондування атмосфер планет. К., 

2004. 
2. Євсюков М.М, Александров Ю.В. Хімія і геологія планет. Х., 2000. 
3. Александров Ю.В. Фізика планет. К., 1996. 
4. Levasseur-Regourd A. C., Renard J.-B., Shkuratov Y., Hadamcik E. Laboratory studies. In: 

Polarimetry of Stars and Planetary Systems / Eds.:L. Kolokolova, J. Hough, and A.-C. 
Levasseur-Regourd. Cambridge University Press. United Kingdom 2015. P. 62-80. 

5. Shkuratov Yu., Opanasenko, N., Korokhin, V., Videen, G. The Moon. In: Polarimetry of 
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