
Форма  № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра астрофізики

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-
педагогічної роботи та 
інформатизації

____________ Кухарський В.М.

“______”______________20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ФІЗИКА ГАЛАКТИК

галузі знань 0402 Фізико-математичні науки
напряму підготовки 6.040206 Астрономія

фізичного факультету 

Форма
навчання

Курс Семес
тр

Кред
итів 
ECT

S

Загальний
обсяг
(год.)

Всього

аудит.
(год.)

у тому числі (год.):
Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрол
ьні 

(модуль
ні) 

роботи
(шт.)

Розрахун
ково-

графічні 
роботи

(шт)

Курсові 
проекти 
(роботи
),  (шт.)

Залік

(сем.)

Екза-мен
(сем.)Лекції 

Лабо-

раторні

Прак- 

тичні

Денна IV 5-й 2 60 32 16 16 - 28 2 - - 1 -

 



Робочу  програму  склав:  докт.  фіз.-мат.  наук,   ст.  наук.  співр.,  завідувач  кафедри 
астрофізики 

Мелех Б.Я.
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри астрофізики

Протокол № _1__ від.  “__30__”___cерпня_2016_ р.

 Завідувач кафедри астрофізики _______________________ ( Мелех.Б.Я.)

“_30____”__серпня____2016_ р.



1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь 
та змістових 

модулів
Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ 1 Морфологічна класифікація галактик.  Обертання галактик.  Темна матерія. 
Поверхнева фотометрія галактик. Стандартні моделі галактик ранніх типів. 
Стандартні  моделі  дискових  галактик.  Багатокомпонентні  галактики. 
Каталоги  квазарів  та  розподіл  квазарів  по  червоних  зміщеннях.  Еліптичні 
галактики, їх склад та структура. Спіральні галактики, їх склад та структура.

ЗМ 2 Галактики з  активними ядрами.  Карликові  галактики.  Блакитні  компактні 
галактики. Проблеми дослідження галактик на великих відстанях. Еволюція 
галактик:  від  малого  до  великого,  чи  навпаки?   Основи  динаміки 
гравітаційних систем.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Шифр 
змістового

Модуля
Назва змістового модуля

Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Спостережувані характеристики та стандартні моделі галактик. 10

ЗМ 2
Пекулярні галактики

10

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
Шифр 

змістового
Модуля

Назва змістового модуля
Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Спостережувані характеристики та стандартні моделі галактик. 6

ЗМ 2 Пекулярні галактики
6

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

Методичне забезпечення

1. Андрієвський С.М., Климишин І.А., “Курс загальної астрономії”, Навч. Посібник, 
Одеса, “Астропринт”, 2007.

2. В.Г. Горбацкий.  Введение в физику галактик и скоплений галактик.  М.: Наука, 
1986г.

3. У.Саслау. Гравитационная физика звездных и галактических систем.



Базова
1. Д.Я. Мартынов. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1971.
2. С.А. Каплан, С.Е. Пикельнер. Физика межзвездноой среды. М.: Наука,1979г.
3. К. Рольфс. Лекции по теории волн плотности. М.: Мир, 1980г. 
4. I.А. Климишин. Астрономія. Львів, Світ, 1994.

Допоміжна
Р.Дж. Тейлер. Галактики: Строениие и эволюция. М.: Мир, 1981.
Г.С. Бисноватый-Коган. Физические вопросы теории звездной эволюции. М.: Наука, 1989г.
Л.Э. Гуревиич, А.Д. Чернин. Введение в космогонию. М.: Наука, 1978г.
И.Д. Новиков, В.П. Фролов. Физика черных дыр. М.: Наука, 1986.

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінка контрольної модульної роботи (максимум 20 балів):
18-20 балів — повністю правильно;
12-16 балів — в основному правильно, допущено деякі помилки, неповна відповідь;
1-10 бали — подання лише основної інформації за суттю питання або лише часткова 
відповідь;
0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.

Оцінка контрольної модульної роботи (максимум 30 балів):
28-30 балів — повністю правильно;
15-27 балів — в основному правильно, допущено деякі помилки, неповна відповідь;
1-16 бали — подання лише основної інформації за суттю питання або лише часткова 
відповідь;
0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.

Лабораторні роботи оцінюються балами, у відповідності до кількості завдань, які 
необхідно виконати. Детальні бали за кожну роботу подано у робочій програмі.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Комплекти завдань та тестів для модульних контрольних робіт.

Автор ________________________ Мелех Б.Я.
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