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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Загальна астрофізика” 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 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними задачами, 
поняттями, інструментами та методами астрофізики, з результатами вивчення фізичної 
природи еволюціонуючих космічних тіл і космічної газопилової складової Всесвіту. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
а) Знання астрофізичних інструментів та їх обладнання; 
б) Використання приймачів випромінювання, що працюють в різних діапазонах спектру; 
в) Знання методів астрофізичних досліджень; 
г) Використання методів і результатів дослідження для з’ясування природи, визначення 

фізичного стану та хімічного складу космічних об’єктів, міжпланетного, міжзоряного та 
міжгалактичного середовища; 

д) Розуміння процесів, завдяки яким існують і еволюціонують астрономічні об’єкти.  
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 застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2). 
• 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). 
• Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-10). 
• 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). 
• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-14). 
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 
і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-15). 
• Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 
астрономії (ФК-1). 
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• 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). 
• 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). 
• 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: 7 
 
1.4. Загальна кількість годин: 210 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
3,4-й -й 

Семестр 
6,7-й -й 

Лекції 
96 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
64 год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 
50 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
60 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

а) Знати основні напрямки розвитку наукового пізнання астрофізичних об’єктів засобами та 
сучасними методами практичної астрофізики; 

б) Знати основні системи телескопів у різних діапазонах довжин хвиль та їх характеристики;  
в) Знати основні прилади, що застосовуються при астрофізичних спостереженнях, їх основні 

характеристики та характеристики приймачів випромінювання;  
г) Знати методи визначення фізичних характеристик космічних тіл; 
д) Знати суть основних положень, в основі яких знаходяться сучасні уявлення про 

класифікацію космічних тіл, їх будову й еволюційні процеси, що в них відбуваються; 
е) Знати внутрішню будову, еволюцію та фізичні процеси, що відбуваються в атмосферах, на 

поверхні та в надрах астрофізичних тіл та газопилових космічних об’єктів; 
є) Знати загальну структуру космічних тіл; 
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ж) Вміти читати і аналізувати наукову літературу з проблем астрофізики, використовувати 

одержану інформацію для розв’язання задач і проблем, що розглядаються в астрономії в 
цілому; 

з) Вміти працювати з астрофізичними інструментами і приладами та проводити астрофізичні 
спостереження;  

і) Вміти визначати фізичні характеристики космічних тіл, виконувати модельні розрахунки 
процесів, що відбуваються в атмосферах, на поверхні та всередині космічних тіл і 
газопилових астрофізичних об’єктів; 

й) Написати реферат, курсову, дипломну чи випускну роботу, виступити з ними та захистити 
їх перед аудиторією; 

к) Вміти орієнтуватися серед астрономічної інформації, аналізувати факти, що наводяться в 
наукових джерелах і засобах масової інформації; 

л) Вміти аргументувати нерозривний зв’язок розвитку астрофізики з іншими розділами 
астрономії та природничими науками. 

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 
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 експериментальні основи фізики: аналізувати, описувати, тлумачити та 
пояснювати основні експериментальні підтвердження існуючих фізичних теорій (ПРН-3). 
• 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 упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та практичні 
результати, робити висновки (ПРН-11). 
• 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 основні вимоги техніки безпеки при проведенні експериментальних 
досліджень, зокрема правила роботи з певними видами обладнання та речовинами, правила 
захисту персоналу від дії різноманітних чинників, небезпечних для здоров’я людини (ПРН-
14). 
• Знати, аналізувати, прогнозувати та оцінювати основні екологічні аспекти загального 
впливу промислово-технологічної діяльності людства, а також окремих фізичних і 
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астрономічних явищ, наукових досліджень та процесів (природних і штучних) на 
навколишнє природне середовище та на здоров’я людини (ПРН-15). 
• Мати навички роботи із сучасною обчислювальною технікою, вміти використовувати 
стандартні пакети прикладних програм і програмувати на рівні, достатньому для реалізації 
чисельних методів розв’язування фізичних задач, комп’ютерного моделювання фізичних та 
астрономічних явищ і процесів, виконання обчислювальних експериментів (ПРН-16). 
• 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). 
• 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 1. Основні астрофізичні інструменти та прилади 

Тема 1. Основні астрофізичні інструменти  
     Зміст: Предмет, цілі та задачі астрофізики. Сучасні можливості астрофізики. Телескопи в 
різних діапазонах спектру. Інтерферометри. Функція розсіювання точки та передавальна 
функція телескопу. 

Тема 2. Аберації оптичних систем 
     Зміст: Дослідження оптики. Різні оптичні схеми та конструктивні особливості телескопів. 
Телескопи з адаптивною оптикою та космічні телескопи. 

Тема 3. Спектральні прилади 
     Зміст: Світлофільтри. Поляроїди. Інтерференційно-поляризаційні фільтри. Спектральні 
апарати. Дисперсія та роздільна здатність призми та дифракційної гратки. Типи 
спектральних приладів. 

 Розділ 2. Приймачі інформації для астрофізичних досліджень. 
Тема 4. Загальні характеристики приймачів випромінювання 

     Зміст: Основні одиниці вимірювання у фотометрії. Потік фотонів та фотонний шум. 
Основні характеристики приймачів випромінювання. Одноканальні та панорамні приймачі. 
Відношення сигнал/шум. Узагальнений квантовий вихід.  

Тема 5. Приймачі на основі внутрішнього та зовнішнього фотоефекту 
     Зміст: Фотокатоди. Фотопомножувачі. Електронно-оптичні помножувачі. Телевізійні 
приймачі. Теплові приймачі випромінювання. Особливості приймачів в радіодіапазоні та в 
рентгенівському діапазоні. 

Тема 6. Напівпровідникові приймачі зображення 
     Зміст: Фотодіодні матриці. Прилади із зарядовим зв’язком. Конфігурації ПЗЗ-матриць.  
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Розділ 3. Методи астрофізичних досліджень та визначення фізичних характеристик 

небесних тіл. 
Тема 7. Методи астрофізичних досліджень 

     Зміст: Зоряні спектри. Фізичні основи спектральної класифікації зір. Ослаблення світла 
земною атмосферою. Фотометричні системи та показники кольору. Фотоелектрична та ПЗЗ-
фотометрія та колориметрія. Поляриметрія. Способи вимірювання поляризації світла від 
різних небесних тіл. Спектрофотометрія. Абсолютні та відносні вимірювання. Фотометрія 
спектральних ліній.  

Тема 8. Методи визначення фізичних характеристик небесних тіл 
     Зміст: Методи визначення температур зір. Вимірювання розмірів зір. Спекл-
інтерферометрія. Вимірювання променевих швидкостей зір. Методи визначення мас 
небесних тіл.  

Тема 9. Визначення віку космічних тіл 
     Зміст: Визначення елементного та хімічного складу космічних об’єктів. Визначення віку 
космічних тіл.  

     Розділ 4. Астрофізика – наука про природу космічних об’єктів   

Тема 10. Астрофізика, як розділ астрономії 
     Зміст: Місце астрофізики серед підрозділів астрономії. Об'єкт та предмет дослідження. 
Основні підрозділи, задачі та методи досліджень. Зв'язки з іншими підрозділами та 
природничими науками. 

Тема. 11. Специфіка астрофізичних досліджень 
     Зміст: Специфічні фізичні та хімічні умови в космосі. Роль урахування еволюційних 
процесів. Місце та значення дослідження тіл Сонячної системи. Співвідношення 
теоретичних, спостережних, лабораторних досліджень і моделювання фізичних процесів. 

Тема. 12. Формування астрофізичної картини світу: короткий нарис 
     Зміст: Передумови астрофізичних досліджень. Зародження спектроскопії та її перші 
досягнення. Астрофізика ХХ–ХХІ ст.   

     Розділ 5. Фізичні особливості космічних тіл  

Тема. 13. Різноманіття космічних тіл і їх класифікація 
     Зміст: Характеристики космічних тіл. Маса космічних тіл – характеристика, що визначає 
їх внутрішню структуру і еволюцію. Єдиний механізм утворення субзір і зір. Загальна 
сучасна спектральна класифікація. Планети, як космічні тіла, що можуть супроводжувати 
утворення й еволюцію зір та субзір. Принципова схожість внутрішньої структури воднево-
гелійових планет, субзір і білих карликів. 

Тема. 14. Космічні тіла, як фізичні об’єкти 
     Зміст: Основні рівняння, що описують рівновагу космічних тіл: гідростатичну, механічну, 
енергетичну. Енергетика надр. Механізми переносу енергії з центру назовні. Рівняння 
хімічної рівноваги для атмосфер. Втрата маси атмосфери: зоряний вітер чи дисипація. Міра 
відхилення від гідростатичної рівноваги – висота гір на космічних тілах, що мають тверді 
поверхні. Закони випромінювання від космічних тіл. 

Тема. 15. Основи моделювання структури надр космічних тіл 
     Зміст: Система диференційних рівнянь, що описує рівновагу космічних тіл і достатні та 
початкові умови для їх розв’язання. Аналіз рівнянь стану речовини надр космічних тіл. 
Вибір рівнянь переносу енергії назовні з урахуванням процесів, що відповідають певним 
непрозоростям речовини. Урахування енергії внутрішніх ядерних процесів. Результати 
чисельного моделювання зір різної маси. 
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Розділ 6. Зорі на основних стадіях розвитку  

Тема. 16. Протозорі 
     Зміст: Мінімальна маса фрагменту, що утворюється шляхом самогравітації. Ізотермічне 
стиснення. Стиснення неіонізованих надр. Процес іонізації та його наслідки. Фаза 
Гельмгольца-Кельвіна. Зорі на фазі доголовної послідовності. Залежність «маса зорі 
нульового віку – початкова маса протозорі». 

Тема. 17. Зорі на стадії ядерного горіння водню 
     Зміст: Межі мас нульового віку, як функція елементного складу. Структура та цикли 
ядерних реакцій зір головної послідовності в залежності від їх маси. Атмосфери зір, їх 
спектри та спектральна класифікація. Зоряний вітер. Нестаціонарні зорі. Рух зір на діаграмі 
Герцшпрунга−Рассела впродовж головної послідовності та зміна їх основних характеристик. 
Залежність «час ядерного горіння водню −  початкова маса». Фізичні процеси у зір після 
вигоряння водню. Процес горіння водню в шаровому джерелі на стадії субгігантів і 
відповідний йому рух зір на діаграмі Герцшпрунга−Рессела та зміна їх радіусу й ефективної 
температури. Прикмета завершення стадії субгіганту. 

Тема. 18. Пізні стадії еволюції зір 
     Зміст: 3-альфа реакція. Значення основних характеристик на стадії зір-гігантів і зоряний 
вітер на першій їх стадії. Горіння гелію в шаровому джерелі. Горіння вуглецю. Стадія 
асимптотичної гілки гігантів (АГГ), як друга їх стадія існування. Горіння важких елементів, 
як функція початкової маси. Зорі-гіганти на горизонтальній гілці. Стадія фізично-змінних зір. 
Зоряний вітер на стадії АГГ. Повільне або вибухове позбавлення верхнього шару зорі-
гіганта: перехід на стадію планетарної туманності або наднової. 

Тема. 19. Сонце, як зоря 
     Зміст: Загальні відомості. Внутрішня будова та фізичні процеси в надрах. Структура 
сонячної атмосфери: фотосфера, хромосфера, корона. Активні процеси на різних рівнях в 
атмосфері. Циклічність активності. Походження й еволюція Сонця. Сонячно-земні зв’язки. 

Розділ 7. Зоряні залишки та загальна еволюція зір 

Тема. 20. Білі карлики 
     Зміст: Формування в надрах зір «зародків» зоряних залишків. Виродження електронів і 
нейтронізація надр. Базові диференційні рівняння та рівняння стану, що описують 
внутрішню будову. Маса Чандрасекара. Залежності між основними характеристиками. Час 
охолодження білих карликів. Якісна модель білих карликів і їх атмосфер. 

Тема. 21. Нейтронні зорі 
     Зміст: Залежність кількісної моделі нейтронних зір від рівняння стану нейтронного газу 
(нерелятивістський чи релятивістський варіант). Залежність «маса − радіус» нейтронних зір і 
вірогідні межі для цих характеристик. Маса Оппенгеймера−Волкова та проблема її 
остаточного значення. Якісна модель нейтронних зір. Пульсари. 

Тема. 22. Чорні діри 
     Зміст: Визначення чорної діри, як релятивістського об’єкта. Очікувані максимальні маси 
від природи зоряних об’єктів. Середня щільність чорних дір. Структура околу чорної діри в 
залежності від наявності у них осьового обертання. Процес Пенроуза. Основні формули, щ 
описують стан чорної діри: температура, світність, темп втрати маси, час життя. 

Тема. 23. Загальна картина еволюції зір 
     Зміст: Ключові стадії еволюції зір і залежність їх тривалості від початкової маси. 
Залежність подальшого розвитку протозорі від її первинної маси, елементного складу, 
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моменту кількості руху. Вплив наявності і близькості компонента на еволюцію одиночної 
зорі та зорі з оточуючим її диском. Діаграма «предки − нащадки». 

Тема. 24. Особливості еволюції компонентів тісних подвійних  зір 
     Зміст: Наближення Роша і порожнина Роша. Перенос маси. Акреція речовини. Ключові 
фази еволюції в залежності від маси компонентів. Типові об’єкти. 

Розділ 8. Незоряні космічні тіла та речовина, яка не входить до їх складу  

Тема. 25. Субзорі 
     Зміст: Загальні характеристики, проблеми класифікації та визначення субзір. 
Передбачення, відкриття субзір і результати їх вивчення. Ядерні реакції в надрах субзір, як 
функція їх загальних мас. Протяжність ядерної ери. Умови рівноваги та рівняння стану 
речовини надр субзір. Внутрішня будова субзір і її атмосфери за результатами чисельних 
розрахунків. Зміна параметрів субзір з їх віком. Залежності між основними 
характеристиками субзір. 

Тема. 26. Планети та екзопланети 
     Зміст: Узагальнення поняття планети. Металічні, силікатні, вуглецеві, льодяні та воднево-
гелійові планети. Проміжні класи планет. Їх узагальнені характеристики. Залежність 
параметрів планет від відстані до центрального світила, відповідної маси, ефективної 
температури, елементного складу і віку. Карликові планети. 

Тема. 27. Космічна газопилова речовина 
     Зміст: Класифікація об’єктів, що знаходяться у газопиловому стані. Реліктовий газ. Газ 
міжзоряного середовища. Темні та світлі туманності. Міжпланетний газ. Зоряні оболонки та 
диски. Планетарні туманності. Газові останки наднових зір. 

 
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 

Перша частина курсу 
Розділ 1. Основні астрофізичні інструменти та прилади. 

Тема 1.    9   5   3 – –  1       
Тема 2. 11   5   3 – –  3       
Тема 3.  13   6   4 – –  3       
Разом за 
розділом 1 

33 16 10 – –  7       

Розділ 2. Приймачі інформації для астрофізичних досліджень. 
Тема 4.  10   5   3 – –  2       
Тема 5. 12   5   4 – –  3       
Тема 6. 13   6   4 – –  3       
Разом за 
розділом 2 

 
35 

 
16 

 
11 

 
– 

 
– 

  
 8 

      

Розділ 3. Методи астрофізичних досліджень та визначення фізичних характеристик 
                 небесних тіл. 
Тема 7. 14   6   4 – –   4       
Тема 8. 14   6   4 – –   4       
Тема 9.   9   4   3 – –   2       
Разом за             
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розділом 3 37 16 11 – – 10 
             

Разом у 1-й 
част. курсу 

 
105 

 
48 

 
32 

 
– 

 
– 

 
25 

      
             

Друга частина курсу 
Розділ 4. Астрофізика – наука про природу космічних об’єктів 

Тема 10.   4   2   1 – –   1       
Тема 11.   5   2   1 – –   2       
Тема 12.   7   4   2 – –   1       
Разом за 
розділом 4 

16   8   4 – –   4       

Розділ 5. Фізичні особливості космічних тіл 
Тема 13.   7   4   1 – –  2       
Тема 14.   5   2   1 – –  2       
Тема 15.   7   4   2 – –  1       
Разом за 
розділом 5 

 
19 

  
10 

   
4 

 
– 

 
– 

  
5 

      

Розділ 6. Зорі на основних стадіях розвитку 
Тема 16.   5   2  2 – –  1       
Тема 17.   6   2  2 – –  2       
Тема 18.  8   4  2 – –  2       
Тема 19.  6   2  2 – –  2       
Разом за 
розділом 6 

 
25 

  
10 

  
 8 

 
– 

 
– 

 
 7 

      

Розділ 7. Зоряні залишки та загальна еволюція зір 
Тема 20.  5   2  2 – –  1       
Тема 21.  5   2  2 – –  1       
Тема 22.  5   2  2 – –  1       
Тема 23.  6   2  2 – –  2       
Тема 24  5   2  2 – –  1       
Разом за 
розділом 7 

 
26 

 
10 

 
10 

 
– 

 
– 

 
 6 

      

Розділ 8. Незоряні космічні тіла та речовина, яка не входить до їх складу 
Тема 25.  6    3   2 – –  1       
Тема 26.  7    4   2 – –  1       
Тема 27.  6    3   2 – –  1       
Разом за 
розділ. 8 

 
19 

 
 10 

  
  6 

 
– 

 
– 

 
 3 

      
             

Разом у 2-й 
част. курсу 

 
105 

 
 48 

 
 32 

 
– 

 
– 

 
25 

      
             

Усього годин  
210 

 
 96 

 
64 

 
– 

 
– 

 
50 

      

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Перша частина курсу  
1 Оптичні схеми телескопів. Збільшення телескопу, масштаб, 

роздільна здатність та оптична міць 
3 

2 Аберації лінзових та дзеркальних телескопів. Розрахунки без 
абераційних систем 

3 
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3 Лінійна та кутова дисперсії призмових і дифракційних 

спектрографів та їх роздільні здатності 
4 

4 Фотометричні поняття та одиниці. Обчислення яскравості, 
освітленості й інтенсивності від різноманітних об’єктів 

3 

5 Визначення зоряної величини, часу накопичення та похибки 
зоряної величини зір при спостереженнях з одноканальними та 
багатоканальними приймачами випромінювання 

4 

6 Визначення прозорості земної атмосфери. Методи стандартизації 
зоряних величин при фотометрії Обчислення ступеня поляризації 
та еквівалентної ширини спектральних ліній 

4 

7 Застосування законів теплового випромінювання для визначення 
фізичних характеристик астрофізичних об’єктів 

4 

8 Визначення діаметрів зір методами інтерферометрії, спекл-
інтерферометрії та за допомогою покриттів зір Місяцем. 
Обчислення променевих швидкостей і мас зір 

4 

9 Визначення фізичних характеристик тіл Сонячної системи 3 
 Разом у першій частині курсу 32  
   

 Друга частина курсу  
10 Дослідження в межах спостережних астрофізичних характеристик 4 
11 Фізичні властивості найяскравіших зір неба 2 
12 Внутрішня будова зір різної маси 2 
13 Фізико-математичний опис стадій еволюції протозір 2   
14 Воднево-гелійові зорі на ранніх стадіях розвитку 2 
15 Зорі з заниженим вмістом металів на пізніх стадіях розвитку 2 
16 Майбутнє Сонця 2 
17 Властивості зоряних залишків різної маси 4   
18 Фізичні ефекти в околі чорних дір 2 
19 Відмінності в еволюції поодиноких і компонентів тісних 

подвійних зір 
4 

20 Природа невидимих супутників зір 3 
21 Очікувані властивості екзопланет з твердими поверхнями 3   
 Разом у другій частині курсу        32 
   

 Разом за курсом        64 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Перша частина курсу  
1 Досягнення та перспективи сучасної астрофізики. Телескоп як 

камера і як афокальна система 
1 

2 Типи телескопів. Інтерферометри. Телескопи в інфрачервоному та 
короткохвильовому діапазонах спектру 

3 

3 Світлофільтри. Поляроїди. Інтерференційно-поляризаційні 
фільтри 

3 

4 Зоряні величини. Межі виявлення слабких світлових потоків. 
Особливості зору та візуальна фотометрія. Фотографічні емульсії. 
Телевізійні приймачі випромінювання 

2 

5 Фотометричні системи та каталоги фотометричних, 
спектрофотометричних та поляриметричних стандартів. Вибір 
скляних світлофільтрів і визначення пропускної здатності 
широко-смугових фільтрів для фотометричної системи UBVRI 

3 
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6 Зоряний електрофотометр в режимі лічильника фотонів і в режимі 

вимірювання світлових потоків. Типи фотометрів та поляриметрів 
3 

7 Закони теплового випромінювання. Спектральна класифікація зір. 
Шкала зоряних температур. Види температур. Болометрична 
поправка 

4 

8 Методи визначення діаметрів, мас та температур зір 4 
9 Наземні та космічні дослідження планет 2 
 Разом у першій частині курсу         25 
   

 Друга частина курсу  
10 Значення астрофізичних досліджень для фізики та математики 2 
11 Внесок астрофізики в досягнення фізики ХХ століття 2  
12 Особливості червоних і пізніх М- карликів 3 
13 Особливості моделювання зір на пізніх етапах еволюції 2  
14 Зорі до головної послідовності 2 
15 Ядерні реакції у зір, що знаходяться на ключових етапах розвитку 2 
16 Астрофізичні властивості зір великої світності ті гіпергігантів 3  
17 Скінченні стадії розвитку масивних зір  2 
18 Зорі сонячного типу на завершальних стадіях еволюції 2 
19 Очікувані властивості зоряних залишків гало Галактики 2   
20 Молекули в міжзоряному середовищі 3 
 Разом у другій частині курсу 25 
   

 Разом         50  
 

6. Індивідуальні завдання 
 

Курсові роботи  
1. Рентгенівські телескопи. 
2. Космічні телескопи. 
3. Телескопи великих розмірів. 
4. Інтерферометри в радіодіапазоні. 
5. Нейтринна астрономія. 
6. Твердотільні приймачі випромінювання. 
7. Приймачі для інфрачервоного діапазону спектра. 
8. Методи реєстрації гамма-випромінювання. 
9. Методи визначення температур небесних тіл. 
10. Методи виявлення позасонячних планет. 
11. Ядерні реакції в астрофізичних об’єктах. 
12. Ударні хвилі в космосі. 
13. Перші зорі. 
14. Особливості моделювання зір, що складаються з квантового газу. 
15. Планетарні туманності. 
16. Наднові зорі. 
17. Магнетари. 
18. Ядерна стадія еволюції в субзорях. 
19. Екзопланети. 
20. Походження реліктового газу. 

 
7. Методи навчання 

Лекції, практичні, індивідуальні завдання та самостійна робота. 
 

8. Методи контролю 
 

Поточне тестування на лекціях, контрольні за розділами, екзамен.  
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9. Схема нарахування балів 
 

Перша частина курсу 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 1   
20 

 
60 

 
40 

 
100 3 4 3 3 4 3 4 4 2 10  

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
Друга частина курсу 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 4 Розділ 5 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 1 2  
 
 
 
 

10 60 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

100 

2 2 2 2 3 2  
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Розділ 6 
Т16 Т17 Т18 Т19 

2 3 2 2 
Розділ 7 

Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 
2 2 2 3 2 

Розділ 8 
Т25 Т26 Т27 

2 3 2 
 

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 
 
 

10. Рекомендована література 
 

1. Александров Ю.В., Шевченко В.Г. Астрофізика. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 208 с. 
2. Захожай В.А. Вступ до астрофізики та космогонії. − Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 

208 с.  
3. Кузьменков С.Г. Зорі. Збірник задач. Вища школа. К., 2010.  
4. Астрономічний енциклопедичний словник // за заг. ред. І.А. Климишина та А.О. Корсунь. 

– Львів, 2003. – 548 с. 
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5. Грецький А.М., Шевченко В.Г. Методичні вказівки до проведення астрофізичної 

практики. // ХНУ ім. Каразіна. Харків. 2008. 36 с. 
6. Roy A.E., Сlarke D. Astronomy. Principles and Practice.  2003. IoP. 470 р. 
7. Keeton С. Principles of Astrophysics.  2014. Springer. 450 р. 
8. Lang K.R. Essential Astrophysics 2013. Springer. 650 p. 
9. Walker G. Astronomical observations. 1989.  Cambridge University Press.  176 p. 
10. Howell S. B. Handbook of CCD-photometry. Cambridge University Press. Cambridge. UK. – 

2000. –164 р. 
11. Fundamental Astronomy. /Eds. Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K.N. –

M., 1996.  
 

 
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  

інше методичне забезпечення 
 

1. http://www.astron.kharkov.ua/ - Сайт НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
2. Електронна бібліотека НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
3. Вікіпедія – електронна бібліотека. 
4. http://www.planetary.org/ - Сайт астрономів Планетної спілки. 
5. http://pds.nasa.gov/ - Сайт Планетної бази даних (США). 
6. http://ssd.jpl.nasa.gov/ - Сайт планетних даних Лабораторії реактивного руху (JPL USA). 
7. http://dps.aas.org/ - Сайт відділення Планетних наук Американської астрономічної спілки.  
8. The Extrasolar Planets Encyclopaedia: http://exoplanet.eu/catalog.php 
9. Astronomy pictories: http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html 
10. ARIBIB: http://www.ari.uni-heidelberg.de/aribib/query.htm 
11. Страсбургський центр астрономічних даних: http://cdsweb.u-strasbg.fr/ 
12. Index cit: http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html 
 

http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html
http://www.ari.uni-heidelberg.de/aribib/query.htm
http://cdsweb.u-strasbg.fr/
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
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