1. Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань з курсу «Малі тіла Сонячної
системи», що включає засвоєння основних методів відкриття та вивчення об’єктів Сонячної
системи, ознайомлення з основними наземними та космічними результатами досліджень малих тіл
Сонячної системи.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
Успішне опанування базовими астрономічними курсами, а саме загальною та практичною
астрофізикою, небесною механікою, радіоастрономією. Вміти використовувати знання з оптики,
володіти основами фотометрії та спектроскопії.
3. Анотація навчальної дисципліни: Курс „Малі тіла Сонячної системи” присвячений
результатам досліджень нашої планетної системи, її еволюції та яку роль в цьому відіграли малі
тіла, так само як і проблемі існування астероїдно-кометної небезпеки та можливі шлях її
вирішення. Курс покликаний поглибити та розширити знання з фізики тіл Сонячної системи,
отримати нові системні знання з методів, що використовуються при дослідженні комет та
астероїдів. Опанувати підходами, що застосовуються для моделювання складних процесів та
опису спостережень в фізиці тіл Сонячної системи.
4. Завдання (навчальні цілі): оволодіти методиками дослідження малих тіл Сонячної системи,
ознайомитися зі станом справ в фізиці тіл Сонячної системи, космічними та наземними
результатами досліджень малих тіл.
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

2.1 Вміти
3.1
1.1
1.2

і технології)
викладання і
навчання

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
Знати основи теорії
Лекції
Короткі
самостійні
завдання
Володіти
теоретичним
і
практичним Лекції, практичні вправи, екзамен
матеріалом у межах курсу
самостійна робота

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
Програмні результати навчання (назва)
РН06. Обирати ефективні математичні методи та інформаційні +
технології та застосовувати їх для здійснення досліджень та/або
інновацій в області фізики та/або астрономії.
РН07. Оцінювати новизну та достовірність наукових результатів +

3.1

1.1

1.2

+

+

+

+

+
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з обраного напряму фізики та/або астрономії, оприлюднених у
формі публікації чи усної доповіді.
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 іспиту:
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
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та самостійних робіт
№
Кількість годин
теми
НАЗВА ТЕМИ
Лекції Самост.
робота.
Змістовий модуль 1. Методи дослідження малих тіл. Кометні атмосфери.
1.
Вступ. Структура комети. Головні характеристики. Яскравість. 2
4
Елементи орбіт. Класифікація комет.
2.
Основні методи відкриття та дослідження. Походження комет. 2
4
Динамічні групи. Позасонячні комети (екзокомети)
3.
Фотометричні методи дослідження комет. Зміна блиску. 2
4
Характерна крива блиску. Фотометричний показник.
4.
Спектральні методи дослідження комет. Неперервний спектр. 2
4
Лінійчатий спектр. Молекулярні смуги. Флуоресценція.
5.
Поляриметричні дослідження комет. Основні результати.
2
4
6.
Кометні атмосфери та хвости. Газова складова. Стратифікація 2
4
атмосфери. Газопродуктивність.
7.
Кометні атмосфери та хвости. Первинний та вторинний 2
4
молекулярний склад. Формування іонного хвоста.
8.
Елементи кінетичної теорія течії газу, структура коми.
2
4
Змістовий модуль 2. Ядра комет та астероїди.
9.
Пилова складова комет. Властивості кометного пилу: розміри, 2
4
структура, хімічний склад, альбедо, фазова функція, еволюція.
Динаміка пилинок.
10.
Пилова складова комет. Формування коми та утворення 2
4
хвостів. Структури в комі. Оцінка пилопродуктивності.
11.
Ядра комет. Розміри. Маса. Густина. Форма. Структура. 2
4
Альбедо. Хімічний склад. Оцінка температури та структури
приповерхневого шару.
12.
Ядра комет. Обертання ядер, положення осі обертання.
2
4
Еволюція ядер. "Погодні умови". Сублімація та винос пилу.
Активні процеси на ядрах комет. Зміна структури поверхні.
Вікове ослаблення, дизентеграція.
13.
Астероїди. Класифікація. Спектральні особливості. Методи 2
4
дослідження.
14.
Астероїди. Структура поверхні. Хімічний склад. Походження 2
4
та еволюція.
15.
Роль малих тіл в еволюції Сонячної системи. Зв’язок комет та 2
4
астероїдів між собою та з іншими об’єктами Сонячної системи.
Метеорні потоки. Занесення води та органічних молекул на
планети. Астероїдно-кометна небезпека.
Всього
30
60
Загальний обсяг 90 год. 1, в тому числі (вибрати необхідне):
Лекцій – 30 год.
Семінари – ____ год.
Практичні заняття – ___ год.
Лабораторні заняття – ____ год.
Тренінги – ____ год.
Консультації – ___ год.
Самостійна робота – 60 год.

1

Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.
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9. Рекомендовані джерела 2:
Основна: (Базова)
1. K. S. Krishna Swamy. Physics of Comets 3rd edition. Singapore, 2010. 445p.
2. Patrick Michel, Francesca E. DeMeo, William F. Bottke (Editors). Asteroids IV. University of
Arizona Press. 2015. 880p.
3. Л. М. Шульман. Ядра комет. М. Наука. 1987. 230 с.
4. Л. М. Шульман. Динамика кометных атмосфер. Нейтральный газ. К. Наукова думка. 1972. 243
с.
Додаткова:
як правило - до 20 джерел
5. M. Festou, H. U. Keller, H. A. Weaver (Editors). Comets II. University of Arizona Press. 780 p.
6. M. Festou, H. Rickman, R. M. West. Comets I. Concepts and Observations. 1993. A&A Rev., 4. pp.
363 – 447.
7. William Bottke, Alberto Cellino, Paolo Paolicchi, and Richard P. Binzel. Asteroids III. University of
Arizona Press. 2002. 760p.
8. О. В. Добровольский. Кометы. М. Наука. 1966. 288 с.
10. Додаткові ресурси (за наявності):
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)

2

В тому числі Інтернет ресурси
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