




1. Мета дисципліни –  фахове ознайомлення студентів з  фізичними процесами, що 
визначають структуру, фізичні та енергетичні характеристики, еволюцію міжзоряного 
газу та плазми. вивчення фізичних процесів, що визначають структуру та еволюцію 
міжзоряного середовища, отримання глибоких та систематичних знань з вказаного 
курсу на базі загальних законів сучасної фізики та методів математичної фізики, 
оволодіння методами і принципами теоретичного розв’язку астрофізичних задач, 
інтерпретації результатів астрономічних спостережень та планування та виконання 
числових експериментів. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

Успішне опанування курсів механіки, основ векторного і тензорного аналізу, низки спецкурсів, 
передовсім, теоретичної фізики, фізики плазми, теоретичної астрофізики. 

3. Анотація навчальної дисципліни: формується уявлення про основні спостережні 
(експериментальні) характеристики міжзоряного середовища на різних етапах 
еволюційного розвитку;  розуміти фізичні процеси, що визначають його стан, методи 
визначення характеристик міжзоряного середовища та тестування теорії його еволюції; 
математичне формулювання та фізичний зміст основних фізичних принципів та 
законів, на яких ґрунтується сучасна теоретична астрофізика; основні методи 
розв’язку та аналізу астрофізичних задач;  сучасні досягнення теоретичної 
астрофізики та спостережної астрономії.   
4. Завдання (навчальні цілі):  вміти логічно і послідовно формулювати основні фізичні 
принципи та закони; розв’язувати базові варіанти астрофізичних задач; оцінювати 
характерні значення фізичних параметрів; оцінювати точність результатів 
теоретичного моделювання та спостережних даних; визначати основні фізичні та 
еволюційні характеристики міжзоряного середовища; самостійно працювати з 
науковою літературою.  
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

2.1 Вміти використовувати теоретичний 
матеріал 

Лекції, самостійна робота Контрольні 
роботи (2) 

30 

3.1 Брати участь у дискусії щодо матеріалу, який 
розглядається 

Лекції Робота на лекціях 10 

1.1 Знати основи теорії Лекції Короткі 
самостійні 
завдання 

10 

1.2 Володіти теоретичним і практичним 
матеріалом у межах курсу 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Залік 50 

 
 
 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 



Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 2.1 3.1 1.1 1.2 

РН04. Обирати і використовувати відповідні методи 
обробки та аналізу даних фізичних та/або 
астрономічних досліджень і оцінювання їх 
достовірності. 

 +  + 

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 з обраного напряму фізики та/або 
астрономії, оприлюднених у формі публікації чи усної 
доповіді. 

+ + + + 

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. 

+ + + + 

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: 3, кожна – 10 балів 
2. Робота на лекціях – 10 балів 
3. Короткі самостійні завдання – 10 балів       

- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену, 
диференційованого заліку):  

Іспит – 50 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 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

  



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план лекцій та 
самостійних робіт 
 

                                  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1:  Фізичні характеристики та розподіл 
міжзоряного газу та плазми                                 

 
Тема 1. Характеристики та структура міжзоряного середовища   – 2  год.                  

 
   Тема 2. Пружні зіткнення, процеси збудження, іонізації та рекомбінації в 
міжзоряному середовищі.                                                                            – 2 год. 

 
   Тема 3. Радіаційні процеси.                                                                     –  2 год.   

 
Тема 4.  Процеси утворення та дисоціації молекул в міжзоряному середовищі.                  
                                                                                                                          –  2 год.  

 
Тема 5.  Кінетична температура і кінетична рівновага.                     –  2 год.   

 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основи фізики міжзоряного газу та плазми.   
 
Тема 6. Принципи космічної газодинаміки.                                               –  2 год.  

 
Тема 7. Гідродинамічні та кінетичні методи в теорії руху іонізованого та 
частково іонізованого газу.                                                                            – 4 год. 

 
Тема 8. Іонізаційні та ударні фронти в міжзоряному середовищі          – 2 год. 

Визначення параметрів за даними спостережень заборонених ліній тощо. 
 

Тема 9. Механізми нагріву та охолодження.                                            – 2 год. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Динамічна еволюція міжзоряного середовища.  
 
Тема 10. Гідродинамічні та плазмові нестійкості.                                    – 4 год. 

 
Тема 11. Вплив гравітаційних полів на динаміку міжзоряного середовища.                                                                                                         

 – 4 год.  
Процеси гравітаційної нестійкості, процеси колапсу та акреції.   

 
Тема 12. Динамічна структура мультифазного міжзоряного середовища.                             

 – 2 год. 
Джерела енергії. Механізми переносу енергії. Постійний обмін речовиною між 
різними фазами. 



Теми для самостійної роботи : 
1. Наближення нестисної рідини. 
2.  Лінеаризація рівнянь гідродинаміки.  
3. Звукові хвилі. 
4. Наближення вмороженості магнітного поля.  
5. Амбіполярна дифузія.   
6.  Процес гравітаційної фрагментації.  
7.  Фунція розподілу.  
 

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. 
 
Основна: (Базова) 

1. Каплан С.А., Пикельнер С.Б. Физика межзвездной среды. – Наука, М. 
1979. 

2. Спитцер Л. Мл., Физические процессы в межзвездной среде.  – Мир, М. 
1981.  

3. Bruce T. Draine. Physics of the interstellar and intergalactic medium. – 
Princeton university press, 2011. 

4. Альвен Г., Фельтхаммар К.-Г. Космическая електродинамика. -Мир, М., 
1967. 

5. Баранов В.Б., Краснобаев К.В. Гидродинамическая теория космической 
плазмы. Наука, М. 1977. 
 

Додаткова: 
        7.  Michael A. Dopita, Ralph S. Sutherland. Diffuse Matter in the Universe.- 
             Springer-Verlag. 2001. 
        8. J E Dyson. The Graduate Series in Astronomy. The Physics of the Interstellar 
            Medium. Second Edition Institute of Physics Publishing, Bristol and     
            Philadelphia, 1997. 
            Tielens A.G.G.M. The physics and chemistry of the interstellar medium. –  
            Cambridge  University Press, 2005. 
В тому числі й інтернет ресурси 
       9.   https://arxiv.org/pdf/1412.5182.pdf 
      10.   https://astro.uni-bonn.de/~uklein/teaching/ISM/       
 
                                           
1  Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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