ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Астрофізичний практикум”
складається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
спеціалістів з напряму підготовки 104, Фізика і астрономія, спеціальності —
Астрономія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вибрані питання вивчення космічних об’єктів та явищ
фізичними методами, зокрема, за допомогою фотометрії та спектроскопії об’єктів, також електронні
бази астрономічних даних. Спектроскопічні та фотометричні спостереження космічних об’єктів
дозволяють визначити хімічний склад, температуру, густину, механізми випромінювання, кінематичні
та інші характеристики космічних тіл, оцінити відстань до них. Експоненційне зростання об’єму
астрофізичної інформації, що отримується в наземних та космічних спостереженнях і розвиток
комп’ютерних технологій, сприяли створенню електронних баз даних, доступних для користування
астрономічною спільнотою у всьому світі.
Міждисциплінарні зв'язки: Навчальна дисципліна “Астрофізичний практикум” є складовою циклу
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" студентів кафедри астрономії та
фізики космосу спеціалізації “Астрофізика”. Викладення матеріалу базується на знаннях фізичних законів,
інструментів та методів астрофізичних досліджень, які вивчались в рамках дисциплін: «Практична
астрофізика» (V семестр), «Загальна астрономія» (V семестр), „Загальна астрофізика” (VІ семестр), „Зоряна
астрономія” (VII семестр), „Позагалактична астрономія” (VII семестр), “Теоретична астрофізика” (VIII
семестр), “Основи фізики плазми” (VIII семестр) та курсів “Квантова механіка”, „Електродинаміка”, „Атомна
фізика”. В свою чергу, дисципліна «Астрофізичний практикум» закріплює знання отримані в рамках
перерахованих вище спецкурсів та створює передумови вивчення наступних дисциплін за програмою
спеціальності «Астрономія».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 Характеристики

активних ядер галактик і міжгалактичного
спектроскопічний метод отримання астрофізичної інформації

середовища

і

 Зорі та міжзоряне середовище
1. Мета навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Астрофізичний практикум” є навчитися використовувати
знання та вміння набуті, в рамках прочитаних раніше астрофізичних спецкурсів, працювати із електронними
базами даних, каталогами, комп’ютерними програмами та ін.
1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 Основні фізичні характеристики зір, галактик, міжзоряного та міжгалактичного
простору.
 Класифікація спектрів зір, особливості атмосфер зір різних спектральних класів.
Принципи моделювання зоряних атмосфер. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.
 Морфологічна і спектральна класифікації галактик. Уніфікована схема та моделі
формування активних ядер галактик.
 Методи визначення спектрофотометричних характеристик астрофізичних об’єктів,
фізичні основи спектрального аналізу.
 Методи визначення відстаней до космічних об’єктів.
 Принципи створення електронних баз астрономічних даних та роботи комп’ютерних
програм їх обробки.
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вміти:
1. Логічно і послідовно формулювати основні фізичні принципи та закони, які визначають
характеристики космічних об'єктів та процесів, що відбуваються в них.
2. Описати процеси, що відбуваються в атмосферах зір, міжзоряному та міжгалактичному середовищі,
визначати фізичні характеристики цих об’єктів за їх спектрами.
3. Працювати з електронними базами астрономічних даних та програмами для їх обробки.
4. Самостійно працювати з навчальною та науковою літературою з астрофізики, користуватися ресурсами
мережі Інтернет.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. Зокрема: практичних занять – 30
год., самостійна робота – 60 год.
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання — залік
3. Засоби діагностики успішності навчання — модульні контрольні, усне опитування
4. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Астрофізичний практикум” є освоєння методів
ототожнення і класифікації астрофізичних об’єктів, систематизація знань про їх характерні особливості і
методи їх визначення. Виконання обробки спостережних даних, враховуючи дані калібрувань та
інструментальних похибок.

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

Код

Результат навчання

2.1 Вміти

використовувати

Методи
Форми (та/або методи оцінювання та Відсоток у
і технології)
пороговий
підсумковій
викладання і
критерій
оцінці з
навчання
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

теоретичний Самостійна робота

Здача
лабораторних
робіт
Брати участь у дискусії щодо матеріалу, який Виконання лабораторних Усне опитування
розглядається
робіт
Знати основи теорії
Лабораторні заняття
Короткі
самостійні
завдання
Володіти
теоретичним
і
практичним Лабораторні
заняття, Здача
матеріалом у межах курсу
самостійна робота
лабораторних
робіт, залік

40

матеріал

3.1
1.1
1.2

10
10
40

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
Програмні результати навчання (назва)
Здійснювати
феноменологічний
та
теоретичний
опис +
досліджуваних фізичних та/або астрономічних явищ, об'єктів і
процесів.
Обирати ефективні математичні методи та інформаційні +
технології та застосовувати їх для здійснення досліджень та/або
інновацій в області фізики та/або астрономії.
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3.1

1.1

1.2

+

+

+

+

Презентувати результати досліджень у формі доповідей на
семінарах, конференціях тощо, здійснювати професійний
письмовий опис наукового дослідження, враховуючи вимоги,
мету та цільову аудиторію.
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.
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.
Брати продуктивну участь у виконанні експериментальних
та/або теоретичних досліджень в області фізики та астрономії.
Вміти планувати спостереження для отримання нової інформації
про космічні об'єкти, оцінювати точність отриманих даних.
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 – 20 балів
2. Робота на лекціях – 10 балів
3. Короткі самостійні завдання – 10 балів
підсумкове
оцінювання
(у
формі
диференційованого заліку):
Залік – 40 балів

екзамену/комплексного

екзамену,

- умови допуску до підсумкового екзамену:
принаймні 20 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
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90-100
75-89
60-74
0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Назва лекції

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1.

Кількість годин
лекції

Лаб.зан.

С/Р

Характеристики активних ядер галактик і міжгалактичного
середовища і спектроскопічний метод отримання астрофізичної
інформації

ЧЕРВОНІ ЗМІЩЕННЯ ГАЛАКТИК

1

Знайомство з програмою VOSpec.

4

8

2

Визначення червоного зміщення галактик і квазарів.

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

ТЕМА 2. ПРОЗОРІСТЬ МІЖГАЛАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА І
МАСИ ЧОРНИХ ДІР В АЯГ
3
4

Швидкість та температура газу в навколоядерній
області активних ядер галактик.
Визначення оптичної глибини нейтрального
міжгалактичного водню.
Модульна контрольна робота
Змістовий модуль 2 Зорі та міжзоряне середовище

ТЕМА 3.
5
6

ЗОРЯНІ СКУПЧЕННЯ І ОБЛАСТІ ЗОРЕУТВОРЕННЯ.

Зони активного зореутворення в найближчих
галактиках.
Визначення мас кулястих скупчень.
ТЕМА 4. СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ ЗІРОК

7

Температура зір головної послідовності.

2

4

8

Спектральна класифікація білих карликів.

4

8

30

60

Підсумкова модульна контрольна робота
ВСЬОГО
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лабораторні заняття – 30 год.Cамостійна робота — 60 год
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