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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – опанування студентами знань про астрофізичні об’єкти та 

явища, пов’язані із потужним енерговиділенням, великими концентраціями енергії, 
високотемпературними динамічними процесами в космічній плазмі . 
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,  

Викладання матеріалу базується на курсах загальної та теоретичної астрофізики, 
фізики Сонця, фізики міжзоряного середовища, космології та позагалактичної 
астрономії 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Астрофізика високих енергій» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» галузі знань фізика з напряму підготовки 104 Фізика і астрономія. Дана 
дисципліна є нормативною дисципліною за спеціальністю (спеціалізацією) 
астрономія ( астрофізика). 
Викладається у 1 семестрі 2 курсу в обсязі – 60 год. 1 (зазначається загальний обсяг) 
( 6 кредитів ECTS2)      зокрема: лекції – 30 год., лабораторні роботи – 30  год.  
У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – екзаменом. 

4. Завдання – засвоєння студентами знань про механізми генерування потужного 
електромагнітного, корпускулярного та гравітаційного випромінювання; вивчення ними 
нових інструментів та експериментальних результатів дослідження астрофізичних об’єктів в 
рентгенівському та гама-діапазонах, засвоєння нових теоретичних засад моделювання 
високоенергетичних астрофізичних процесів, оволодіння методами розрахунку фізичних 
параметрів в об’єктах з екстремальними фізичними умовами.  

 

 

                                           
1  Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 
2  кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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5. Результати навчання за дисципліною:  
 
РН05. Здійснювати 
феноменологічний та теоретичний 
опис досліджуваних фізичних та/або 
астрономічних явищ, об'єктів і 
процесів. 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, поточне 
опитування в усній 
формі, здача 
практичних робіт, 
іспит 

РН06. Обирати ефективні 
математичні методи та інформаційні 
технології та застосовувати їх для 
здійснення досліджень та/або 
інновацій в області фізики та/або 
астрономії. 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, поточне 
опитування в усній 
формі, здача 
практичних робіт, 
іспит 

РН08. Презентувати результати 
досліджень у формі доповідей на 
семінарах, конференціях тощо, 
здійснювати професійний 
письмовий опис наукового 
дослідження, враховуючи вимоги, 
мету та цільову аудиторію. 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, поточне 
опитування в усній 
формі, здача 
практичних робіт, 
іспит 

РН11. Застосовувати теорії, 
принципи і методи фізики та/або 
астрономії для розв'язання складних 
міждисциплінарних наукових і 
прикладних задач. 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, поточне 
опитування в усній 
формі, здача 
практичних робіт, 
іспит 

РН18. Вміти застосовувати 
стандартні моделі до опису 
геодинамічних, газодинамічних, 
еволюційних та космологічних 
процесів у Всесвіті. 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Модульні контрольні 
роботи, поточне 
опитування в усній 
формі, здача 
практичних робіт, 
іспит 

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

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1 2 
1. Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній 
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає застосування положень і методів відповідної науки і 
характеризується певною невизначеністю умов. 

+ + 

2. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та + + 
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практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 
методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. + + 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + + 
5.Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 

+ + 

6. Бути чіткими і однозначними, дозволяючи чітко окреслити 
зміст вимог до здобувача вищої освіти. 

+ + 

7. Бути діагностичними (тобто результати навчання повинні 
мати об’єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення). 

+ + 

 
 
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. 
 

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 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 
лекції семінари Л/Р 

Змістовий модуль 1  
Космічні промені, високоенергійні фотони та їх детектування 

1 Тема 1 Взаємодія релятивістських частинок з 
речовиною.   6 0 6 

2 Тема 2. Взаємодія фотонів високих енергій із 
речовиною  4 0 4 

3 Тема 3. Детектори високоенергійних фотонів та 
космічних променів 4 0 4 

 Модульна контрольна робота 1    
Змістовий модуль 2  

Астрофізичні джерела високоенергійного випромінювання та їх фізичні моделі 

5 Тема 4. Космічні промені в навколоземному просторі 
та геліосфері  4 0 4 

6 Тема 5. Високоенергетичні процеси на Сонці та в 
зорях 6 0 6 

10 Тема 6. Космічні промені високих та надвисоких 
енергій 6 0 6 

 Модульна контрольна робота 2    
 ВСЬОГО 30 0 30 

Загальний обсяг 60 год.3, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Семінари – 0 год. 
Лабораторні роботи - 30 год. 

 

                                           
3  Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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