1. Мета дисципліни – Вивчення методів астрономічних спостережень, що виконуються для

перевірки і розвитку космологічних теорій

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
•

Викладення матеріалу грунтується на базових математичних і фізичних курсах, а також
курсах загальної і теоретичної астрофізики, позагалактичної астрономії.

•

Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, математичної
фізики, основ векторного та тензорного аналізу та диференціальних рівнянь для
розв’язку алгебраїчних та диференціальних рівнянь та систем.

•

Володіти елементарними навичками обчислення похідних, інтегралів, дії та операції з
векторами і тензорами, графічно будувати графіки функцій,

3. Анотація навчальної дисципліни:
Нормативна дисципліна «Космологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр фізики”. Програма курсу орієнтована на студентів, які вже
знайомі з математичним аналізом, основами векторного та тензорного аналізу, загальним курсом фізики,
диференційним численням. Результати навчання полягають в знанні космологічних параметрів і
методів їх визначення за астрономічними спостереженнями. Методи викладання: лекції,
консультації. Методи оцінювання: опитування в процесі практичних занять, контрольні роботи
після основних розділів курсу, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок
(40%) та іспиту (60%).
4. Завдання (навчальні цілі) - освоєння студентами методів отримання, експериментального
дослідження та теоретичного опису задач космології, зокрема, здатність студентами застосовувати
знання у практичних ситуаціях для розрахунку космологічних параметрів. Також здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями з курсу космології, позагалактичної астрономії,
релятивістської астрофізики і теорії відносності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел, в тому числі, електронних ресурсів, та здатність студентів до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу матеріалу з всіх фізичних дисциплін.
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5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
Форми (та/або методи оцінювання та
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

і технології)
викладання і
навчання

2.1 Вміти
3.1

1.1

1.2

Відсоток у
пороговий
підсумковій
критерій
оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

використовувати
теоретичний Лекції, самостійна робота Контрольні
матеріал
роботи (2)
Брати участь у дискусії щодо матеріалу, який Лекції,
самостійні Короткі
розглядається
заняття
самостійні
завдання (поточне
опитування
Знати основи теорії
Лекції
Короткі
самостійні
завдання(поточне
опитування)
Володіти
теоретичним
і
практичним Лекції, практичні вправи, Здача практичних
матеріалом у межах курсу
самостійна робота
робіт, екзамен

30
5

5

60

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання
РН05. Здійснювати феноменологічний та теоретичний опис +
досліджуваних фізичних та/або астрономічних явищ, об'єктів і процесів.
РН06. Обирати ефективні математичні методи та інформаційні технології +
та застосовувати їх для здійснення досліджень та/або інновацій в області
фізики та/або астрономії.
РН08. Презентувати результати досліджень у формі доповідей на +
семінарах, конференціях тощо, здійснювати професійний письмовий
опис наукового дослідження, враховуючи вимоги, мету та цільову
аудиторію.
РН11. Застосовувати теорії, принципи і методи фізики та/або астрономії +
для розв'язання складних міждисциплінарних наукових і прикладних
задач.
РН18. Вміти застосовувати стандартні моделі до опису геодинамічних, +
газодинамічних, еволюційних та космологічних процесів у Всесвіті.

1

3

2
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота РН 1.1 (15 балів).
2. Модульна контрольна робота РН 2.1 (15 балів).
3. Задачі, усні відповіді (10 балів).
1. підсумкове оцінювання у формі іспиту. На іспиті максимально можна отримати 60
балів.
2. умови допуску до іспиту: розв'язати задачі з аналізу рівнянь Фрідмана.
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7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку
оцінювання).
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається із 2 змістових
модулів. Система оцінювання знань включає поточний, модульний та семестровий контроль
знань. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми
поточного контролю: оцінювання домашніх робіт, письмових самостійних завдань, тестів та
контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати
максимально 10 балів за виконання домашніх робіт, самостійних завдань, усні відповіді, тести,
доповнення. Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи. Студент може отримати
максимально за модульні контрольні роботи 30 балів (по 15 балів за кожну роботу). Підсумковий
семестровий контроль проводиться у формі іспиту (60 балів).
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій, практичних занять та
самостійних робіт

№
теми
1

2

Назва лекції

Кількість годин

лекції

Практичні
заняття

Самост.
робота

Спостережні основи космології

2

2

8

Стандартна космологічна модель.
Метрика Леметра

2

2

8

Теорія гарячого раннього Всесвіту

2

2

8

Космологічна інфляція. Модель Де
Сіттера

2

2

8

Симетрії простору-часу. Теорія груп у
ЗТВ

2

2

8

Метрика Геделя

2

2

8

Космологічна сингулярність. Метрика
Казнера

2

2

8

Теорії квантової гравітації.
Математичний апарат фундаментальної
фізики

2

2

8

Модель Калуци-Клейна

2

2

8

Модель АДД

2

2

8

Інфрачервоні наближення бранної
космології

2

2

8

2

2

8

2

2

8

Перспективи спостережної перевірки
бранної космології

2

2

8

Первинні гравітаційні хвилі

2

2

8

30

30

60

Модульна контрольна робота 1
3

4

Основи бранної космології. Теорія
Рандалл-Сандрама
МОДЕЛЬ ГОЛОГРАФІЧНОГО ВСЕСВІТУ

Модульна контрольна робота 2
Всього
Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
Лекцій – 30 год.
Практичні заняття - 30 год.
Самостійна робота – 60 год.
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