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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “___Комп’ютерні технології____” 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 

Ознайомлення студентів з програмним забезпеченням та методами обробки 
астрономічних даних. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Ознайомити студентів з програмним забезпеченням, що використовується для 
обробки астрономічних даних. 

Навчити методам автоматизації та оптимізації обробки астрономічних даних. 
Навчити отримувати фізичні характеристики космічних об'єктів комп'ютерними 

методами. 
 
 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 

4-й -й 
Семестр 

7-й -й 
Лекції 

  год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 
Лабораторні заняття 

72 год.  год. 
Самостійна робота 

138 год.  год. 
Індивідуальні завдання  

год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

а) Знати основне програмне забезпечення, що використовується в астрономії. 
б) Вміти використовувати програмне забезпечення для розв'язування астрономічних 

задач. 
в) Вміти писати алгоритми для автоматизації та оптимізації обробки астрономічних 

даних. 
г) Вміти отримувати фізичні характеристики космічних об'єктів. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Використання програмного забезпечення для розв'язування астрономічних 

задач. 
 Тема 1. Математичні пакети 

Зміст: Ознайомлення з принципами побудови математичних пакетів. Використання 
математичних пакетів для розв'язування астрономічних та фізичних задач. Розрахунок 
фізичних характеристик астрономічних об'єктів. Побудова зображення на гравітаційній 
лінзі. Обмежена задача трьох тіл. Обмежена задача трьох тіл з релятивістським 
компонентом. Побудова площин рівних потенціалів. 

 Тема 2. Електронні таблиці 
Зміст: Ознайомлення з будовою електронних таблиць. Використання електронних таблиць 
для аналізу астрономічних даних. Апроксимація спостережних даних. Метод найменших 
квадратів. Лінійний метод найменших квадратів. Нелінійний метод найменших квадратів. 
Експоненціальна апроксимація.  Метод статистичних випробувань. Метод Фур'є.  
 

Розділ 2. Автоматизація та оптимізація обробки астрономічних даних. 
 Тема 1. Типові операції під час обробки реальних астрономічних даних 

Зміст: Структура файлів. Сортування даних. Криві блиску астрономічних об'єктів. 
Моделювання форми кривої блиску. Отримання відносних параметрів подвійних систем. 
Параметри орбіти. Відносний блиск. Відносні радіуси. Відношення температур. 
 

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. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Використання програмного забезпечення для розв'язування астрономічних 

задач. 
Тема 1.  60   20  40       
Тема 2.  60   22  38       
Разом за розділом 1 120   42  78       

Розділ 2. Автоматизація та оптимізація обробки астрономічних даних. 
Тема 1.  90   30  60       
Разом за розділом 2 90   30  60       

 Усього 
годин  

210   72  138       

 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 
1 Побудова зображення на гравітаційній лінзі. 9 
2 Обмежена задача трьох тіл. 9 
3 Обмежена задача трьох тіл з релятивістським компонентом.  9 
4 Побудова площин рівних потенціалів. 9 
5 Лінійний метод найменших квадратів. Нелінійний метод 

найменших квадратів. 
9 

6 Метод Фур'є.  9 
7 Моделювання форми кривої блиску. 9 
8 Отримання відносних параметрів подвійних систем. Параметри 

орбіти. Відносний блиск. Відносні радіуси. Відношення 
температур. 

9 

 Разом   72 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Розрахунок фізичних характеристик астрономічних об'єктів. 27 
2 Метод найменших квадратів. 27 
3 Метод статистичних випробувань. 28 
4 Структура файлів. Сортування даних. 28 
5 Криві блиску астрономічних об'єктів. 28 
 Разом  138 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
7. Методи навчання 

Лекції, практичні, індивідуальні завдання та самостійна робота. 
 

8. Методи контролю 
Поточне опитування на лекціях, контроль виконання лабораторних робіт, контроль 

виконання самостійної роботи, проведення контрольної роботи. 
 

9. Схема нарахування балів 
  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

Т1 Т2 Т1 1  100 
25 25 20 30  100 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
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90 – 100 відмінно   
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
10. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Кузьменков С.Г. Зорі. Збірник задач. Вища школа. К., 2010.  
2. Кузьменков С.Г., Сокол І.В. Сонячна система. Збірник задач. Вища школа. К., 2007.  
3. Шевченко В.Г. Методичні вказівки до спецкурсу «Комп’ютерні технології в 

астрономії». Харків. 2011. 40 с. 
4. Ortega J., Pull W. Input to numerical methods. Introduction to Numerical Methods for 

Solving Differential Equations, Cambridge University Press. 1986. 
5. Kahaner D., Mouler K., Nesh C. Numerical methods and software. Cambridge University 

Press. Howell S. B. Handbook of CCD-photometry. Cambridge University Press. 
Cambridge. UK. – 2000. 

6. Shor V.A., Chernetenko Yu.A., Kochetova O.M. et al. AMPLE – integrated multi-purpose 
software package for Minor Planets and Comets. St. P. 2012. 

7. Tutorials of help for MaxImDl, ASTPHOT, ASTROART. 2014. 
 

Допоміжна література 
1. Астрономічний календар-щорічник (паперова версія) на поточний та минулі роки. 
2. Александров Ю.В., Шевченко В.Г. Астрофізика. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 

208 с. 
3. Астрономічний енциклопедичний словник // за заг. ред. І.А. Климишина та А.О. 

Корсунь. – Львів, 2003. – 548 с. 
4. Fundamental Astronomy. /Eds. Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K.N. –

M., 1996.  
 

11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp 
2. http://cdsweb.u-strasbg.fr/ - Сайт Страсбургського центру астрономічних даних. 
3. http://www.adsabs.harvard.edu/ - Сайт електронної база астрономічних посилань. 
4. http://pds.nasa.gov/ - Сайт Планетної бази даних (США). 
 
 
 

http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp
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