1. Мета дисципліни – Курс астрономічних каталогів та баз даних є спеціальним
астрономічним курсом для студентів. Він включає засвоєння основних фізичних
законів, оволодіння методами і принципами досліджень, що прийняті у науці
про дані та спостережній астрономії взагалі, оволодіння підходами та методами
інтерпретації даних спостережень, узагальнення отриманих результатів за
умови великих та дуже великих масивів спостережень.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Знати основні закони механіки, тригонометрії, алгебри та фізики в межах
загальних курсів університету. Мати базові знання астрономії та астрофізики.
Вміти застосовувати попередні знання в межах початкових курсів математики
та фізики. Володіти елементарними навичками обчислення похідних, інтегралів,
дій та операціями з векторами, графічно будувати графіки функцій, визначати
та розкладати функції в ряди. Мати уявлення про метод найменших квадратів,
статистику, нелінійну регресію тощо.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Астрономічні каталоги та
бази даних» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю „Фізика та астрономія”.
Програма курсу орієнтована на студентів, які вже знайомі з основами вищої
математики та фізики в розмірі початкивих загальних курсів. Результати
навчання полягають у отриманні знань про сучасний стан науки про дані на
прикладі астрономічних каталогів що є базою для подальшого самостійного
підвищення кваліфікації в цій області. Ці методики також необхідні для будьякого планування опрацюванян великих масивів астрономічних спостережень і
потрібні будь кому з астрономів.
Методи викладання: лекції, консультації, самостійна робота. Методи
оцінювання: опитування в процесі занять, контрольні роботи після основних
розділів курсу, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних
оцінок (40%) та заліку (60%).
4. Завдання (навчальні цілі): отримання глибоких та систематичних знань з
методів та приладів досліджень методами загальної астрометрії, що включає
засвоєння знань про сучасні методи астрометрії та їх використання на практиці
(в т.ч. новітніх, таких як радіоінтерферометрія та лазерна локація), а також про
похибки експериментальних досліджень (спостережень), особливості методів
опрацювання та інтерпретації даних спостережень, узагальнення отриманих
результатів. Розвинення здатності 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 різних фізичних,
математичних та комп’ютерних дисциплін.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Методи
Форми (та/або
оцінювання та
методи і технології)
пороговий
викладання і
критерій
Код
Результат навчання
навчання
оцінювання
2.1 Вміти використовувати теоретичний Лекції,
самостійна Контрольні
матеріал
робота
роботи (2)
3.1 Брати участь у дискусії щодо Лекції,
практичні Короткі самосматеріалу, який розглядається
заняття
тійні завдання
1.1 Знати основи теорії
Лекції
Короткі самостійні завдання
1.2 Володіти теоретичним і практичним Лекції,
практичні Іспит
матеріалом у межах курсу
заняття, самостійна
робота

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и
30
5
5
60

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не
входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
2.1 3.1 1.1 1.2
Програмні результати навчання (назва)
РН03. Застосовувати сучасні теорії наукового
+ + + +
менеджменту та ділового адміністрування для
організації наукових і прикладних досліджень в області
фізики та/або астрономії.
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.
РН12. Розробляти та застосовувати ефективні
+ + +
алгоритми та спеціалізоване програмне забезпечення
для дослідження моделей фізичних та/або
астрономічних об'єктів і процесів, обробки результатів
експериментів та спостережень.
РН13. Створювати фізичні, математичні і комп'ютерні + + + +
моделі природних об'єктів та явищ, перевіряти їх
адекватність, досліджувати їх для отримання нових
висновків та поглиблення розуміння природи,
аналізувати обмеження.
РН18. Вміти застосовувати стандартні моделі до опису + + + +
геодинамічних, газодинамічних, еволюційних та
космологічних процесів у Всесвіті.

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Контрольні роботи: 2, кожна – 15 балів
2. Короткі самостійні завдання – 10 балів
- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену,
диференційованого заліку): Екзамен – 60 балів
- умови допуску до підсумкового екзамену:
принаймні 10 балів протягом семестру
7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням
орієнтовного графіку оцінювання).
Контрольні роботи виконуються у середині (перший модуль) і наприкінці
(другий модуль) семестру. Робота на лекціях і короткі самостійні завдання
оцінюються по ходу семестру з підбиттям підсумків за перший і другий модулі.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та самостійних робіт

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
Теми

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин
Лекці Семінар Самост.
ї
и
робота.
2
4

1.

Вступ. Знаймоство з VizieR.

2.

2

4

2

4

2

4

5.

Каталоги зоряних положень та власних
рухів. Побудова, об’єднання, аналіз
точності. Методи Ковальського, Ліндблата, Оорта.
Каталоги променевих швидкостей.
Метод Браве.
Визначення координат апекса Сонця з
каталогів положень та швидкостей.
Вступ до баз даних. Основи SQL

4

8

6..

Робота з mySQL на прикладах

4

8

7.

Бази даних орбіт малих тіл, в т.ч. комет

2

4

3.
4.

8.

Короткий вступ до Python

4

8

9.

Огляд методів машинного навчання.

2

4

10.

TensorFlow

6

12

30

60

Всього
Загальний обсяг год. - 90, в тому числі:
Лекцій – 30 год, самостійна робота - 60 год.
9. Рекомендовані джерела
основні:

1. Х.Бринк, Машинное обучение С-Пб, 2017.
2. Н.Шакла Машинное обучение с TensorFlow, С-Пб, 2019.
3. M.Lutz Programming Python, Ed.4, 2019.
додаткові:
1. Статті з ресурсів python, mySQL, машинного навчання, Qt.

Посилання на електронні ресурси (не тільки відкриті) на яких розміщено
додаткову інформацію щодо дисципліни — приклади контрольних і
екзаменаційних завдань, тематика рефератів, методичні вказівки по
виконанню лабораторних робіт, тощо)

