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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь 
та змістових 

модулів
Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ 1 Просторовий  розподіл  галактик  та  просторово-часові  масштаби  в 
космології.  Космологічний принцип,  розширення  Всесвіту,  закон  Габбла. 
Етапи становлення космології як науки.   Динаміка розширення однорідного 
ізотропного середовища:  опис в рамках класичної  гідродинаміки.  Всесвіт  як 
ціле: послідовний опис в рамках загальної теорії.    Метрика та властивості 3-
простору додатньої,  нульової та від'ємної кривини. Рівняння Айнштайна для 
однорідного  ізотропного  Всесвіту.  Космологічні  моделі  Фрідмана. 
Космологічна стала та модель де Сіттера.   Еволюція Всесвіту з пилоподібною 
матерією,  космологічною  сталою  та  кривиною  3-простору,  космологічний 
трикутник.    Поширення сигналів, червоне зміщення, відстані та горизонт у 
фрідманівських  моделях  Всесвіту.    Тести  космологічних  моделей. 
Альтернативи теорії Великого Вибуху: ретроспективний огляд. 

ЗМ 2  Спостережувані  підстави  існування  темної  матерії.  Загальні  властивості 
темної  матерії  та  кандитати  в  частинки  темної  матерії.   Спостережувані 
підстави  існування  темної  енергії.  Загальні  властивості  та  моделі  темної 
енергії.  Динаміка  розширення Всесвіту  в моделях з  різним типом темної 
енергії.   Сучасні  визначення  вмісту  прихованих  компонент  Всесвіту. 
Передбачення і відкриття реліктового електромагнітного випромінювання. 
Гаряча  модель  раннього  Всесвіту.  Космологічна  рекомбінація  та  сфера 
останнього  розсіювання  реліктового  випромінювання.  Енергетичний 
розподіл  та  густина   реліктового  випромінювання  (РВ).  зотропія  РВ  та 
проблема горизонту.  Проблеми стандартного  сценарію Великого Вибуху. 
Інфляційна стадія еволюції Всесвіту.  Фізичні процеси в ранньому Всесвіті. 
Баріо-синтез  та  баріонна  асиметрія.   Поширеність  елементів  та 
космологічний нуклеосинтез. 

ЗМ 3 Передбачення  і  відкриття  реліктового  електромагнітного  випромінювання. 
Гаряча  модель  раннього  Всесвіту.  Космологічна  рекомбінація  та  сфера 
останнього  розсіювання  реліктового  випромінювання.  Енергетичний 
розподіл  та  густина   реліктового  випромінювання  (РВ).  зотропія  РВ  та 
проблема горизонту.  Проблеми стандартного  сценарію Великого Вибуху. 
Інфляційна стадія еволюції Всесвіту.  Фізичні процеси в ранньому Всесвіті. 
Баріо-синтез  та  баріонна  асиметрія.   Поширеність  елементів  та 
космологічний нуклеосинтез.  Сучасні визначення вмісту усіх енергетичних 
компонент  Всесвіту:  баріонної  речовини,  темної  матерії,  темної  енергії, 
електромагнітного випромінювання, реліктових нейтрино.

ЗМ 4 Теорія  Джинса  гравітаційної  нестійкості  стаціонарного  однорідного 
середовища.   Рівняння  ЗТВ  для  малих  збурень  метрики  простору-часу, 
густини  та  швидкості  матерії  в  однокомпонентному   Всесвіті,  що 
розширюється.  Формування  галактик  та  великомасш-табної  структури в 
однокомпонентному   Всесвіті.  Проблеми  узгодження  спостережуваної 
анізотропії РВ з існуючою структурою Всесвіту. Формування структури в 
багатоком-понентному  Всесвіті.  Ієрархічний  сценарій  формування 
структури.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Шифр 
змістового

Модуля
Назва змістового модуля

Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Космологічні моделі однорідного ізотропного Всесвіту. 14



ЗМ 2 Темна матерія та темна енергія. 5
ЗМ 3 Реліктове випромінювання та моделі раннього Всесвіту. 8
ЗМ 4  Формування структури Всесвіту та її елементів. 5

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
Шифр 

змістового
Модуля

Назва змістового модуля
Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Космологічні моделі однорідного ізотропного Всесвіту. 9

ЗМ 2 Темна матерія та темна енергія. 2
ЗМ 3 Реліктове випромінювання та моделі раннього Всесвіту. 4
ЗМ 4  Формування структури Всесвіту та її елементів. 2

2.5.  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА
(денна форма навчання)  

Для  засвоєння  теоретичного  матеріалу,  підготовки  до  виконання  практичних  та 
лабораторних  завдань  студентам  надається  можливість  користуватися  бібліотеками 
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка,  студентам  старших  курсів 
(починаючи з  третього)  – бібліотекою імені  Стефаника.  Студенти  мають змогу отримати 
консультації  з  питань  дисципліни  в  лектора  та  викладачів,  які  проводять  практичні  та 
лабораторні заняття.

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ
ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова
1.Зельдoвич Я.Б.,Нoвиков И.Д. Стрoение и эвoлюция Вселеннoй. 1975.
2.Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1976.
3.Ф.Дж.Э.Пиблс. Структура Вселеннoй в бoльших масштабах. 1983,  М., Наука.
4.В.Г. Горбацкий. Введение в физику галактик и скоплений галактик. М.: Наука, 1986.
5.І.А. Климишин. Релятивістська астрономія. Київ: Наукова думка, 1980.
6.Л.Э. Гуревиич, А.Д. Чернин. Введение в космогонию. М.: Наука,  1978г.
7.Ю.В. Александров. Основи релятивістської космології. Харків: ХНУ, 2004р.
8.І. Б. Вавілова. Великомасштабнаструктура Всесвіту. Київ: КНУ, 1998р.
9.P.J.E. Peebles. Principles of Physical Cosmology. Princeton University Press, 1993.
10.В.І. Жданов. Вступ до релятивістської теорії тяжіння. Київ, 1996.
11.П.Д. Насельский, Д.И. Новиков, И.Д. Новиков. Реликтовое излучение Вселенной. М.: 
Наука, 2003. 

Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Контрольні модульні роботи подано у вигляді тестів. Максимальна кількість балів за 
модуль відповідає кількості тестових питань (1 бал за правильну відповідь).



Оцінка завдання на іспиті (максимум 10 балів):
9-10 балів — повністю правильно;
6-8 балів — в основному правильно, допущено деякі помилки, неповна відповідь;
1-5 бали — подання лише основної інформації за суттю питання або лише часткова 
відповідь;
0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Комплекти  завдань  для  контрольних  робіт,  перелік  питань  і  задач  для  проведення 

іспиту, комплект тестів для проведення заліку.

Автор ________________________ Новосядлий Б.С.
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