1. Мета дисципліни – Ознайомлення з новітніми астрофізичними дослідженнями і сучасними
методами організації наукової роботи. Підготовка студентів до міжнародної співпраці за
спеціальністю.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
•

Володіти курсами вищої математики, загальної і теоретичної фізики, астрофізики.

•

Вільне володіння англійською мовою. Здатність читати і обговорювати наукові статті з
астрофізики у англомовних журналах.

•

Володіти навичками пошуку наукової інформації в Інтернеті і роботи з електронними
документами, необхідними для ведення науково-дослідницької роботи.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Нормативна дисципліна «Спеціальний науковий семінар з астрофізики» є складовою циклу
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр фізики”. Програма
курсу орієнтована на студентів, які вже знайомі з математичним апаратом фізики, загальними курсами
фізики і астрофізики, а також володіють письмовою і усною англійською мовою. Результати
навчання полягають в знанні найновіших тенденцій астрофізичних досліджень, а також у знанні
методів і принципів їх організації. Методи викладання: семінари, консультації. Методи
оцінювання: опитування в процесі практичних занять, контрольні роботи після основних розділів
курсу, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та заліку (40%).
4. Завдання (навчальні цілі) - набуття студентами навичок пошуку, опрацювання і
обговорення оригінальних наукових робіт з астрофізики, здатність студентами
застосовувати знання у практичних ситуаціях спілкування з іноземними колегами. Також
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з астрофізики, здатність 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 всіх фізичних
дисциплін.
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5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.

Методи викладання
і навчання

Методи
оцінювання

1 1.1 Нові методи і результати
астрофізичних досліджень

Семінари

1.2 Принципи організації роботи
астрономів у різних країнах
1.3 Сучасні міжнародні стандарти
вимог до науковців-астрономів

Семінари

Модульна
контрольна
робота
Усні відповіді

автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

Семінари

Семінари
2 2.1 Оформлювати заяви на
проведення
астрономічних
досліджень
Семінари
2.2 Оцінювати наукові задачі з
відповідних розділів астрофізики
2.3 Знаходити в Інтернеті нові Самостійна робота
наукові статті за власною темою
наукової роботи

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни
20
15

Самостійна
робота

15

Модульна
контрольна
робота

20

Задачі

15

Практичні
завдання

15

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
Програмні результати навчання
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 +
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).
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7.1 Форми оцінювання студентів:
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- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота РН 1.1 (20 балів).
2. Модульна контрольна робота РН 2.1 (20 балів).
3. Задачі, усні відповіді (40 балів).
1. підсумкове оцінювання у формі заліку. На заліку максимально можна отримати 40
балів.
2. умови допуску до заліку: набрати 20 балів за семестрове оцінювання.
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 20 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 40 балів (по 20 балів за кожну роботу). Підсумковий
семестровий контроль проводиться у формі заліку (40 балів).
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59
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8. Структура

навчальної

самостійних робіт

№
теми
1

2

дисципліни. Тематичний

Тема семінару

план

семінарських занять та

Кількість годин
Семінари

Практичні
заняття

Самост.
робота

Розвиток астрономії у світі

2

4

Астрономічна освіта

2

4

Дослідження планет

2

4

Малі тіла Сонячної системи

2

4

Нові великі телескопи

2

4

Міжпланетні зонди

2

4

Орбітальні обсерваторії

2

4

Детектори космічних променів

2

4

Змінні зорі

2

4

Кінцеві стадії еволюції зір

2

4

Міжзоряне середовище

2

4

Дослідження галактик

2

4

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ГРАНТІВ

2

4

Мотиваційні листи науковців

2

4

Відгуки наукових керівників

2

4

30

60

Модульна контрольна робота 1

3

4

Модульна контрольна робота 2
Всього
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Семінари – 30 год.
Самостійна робота – 60 год.
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:
1. Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика. – Фрязино: Век–2, 2006.
2. Физика космоса. Ред. Пикельнер С.Б. - М., 1976.
3. Bradt H. Astrophysics processes. Cambridge university press. 2008.
4. Carroll B.W., Ostlie D.A. An introduction to modern astrophysics. San Francisco.
Pearson. 2007.
5. Padmanabhan T. Theoretical astrophysics. Cambridge university press. 2000.
6. http://arxiv.org

Додаткова:
8. Morison I. Introduction to astronomy and cosmology. Manchester. Wiley. 2008.
9. Wheeler J.C. Cosmic catastrophes. Cambridge university press. 2007.
10. Dark Energy and Dark Matter in the Universe: in three volumes. Ed. V.Shulga—
Kyiv: Akademperiodyka, 2015.
11. A knowlеdgebase for extragalactic
https://ned.ipac.caltech.edu/level5/

Голова Науково-методичної ради

astronomy

and

cosmology

-

В.А.Бугров
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