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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь 
та змістових 

модулів
Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ 1  Вступ до теорії внутрішньої будови зір. Елементи теорії вироджених фермі-
систем. Джерела енергії і її перенос у надрах зір. Елементи загальної теорії 
відносності.

ЗМ 2 Рівняння механічної рівноваги зорі. Система рівнянь зоряної структури. 
Розв'язування рівнянь внутрішньої структури зорі.

ЗМ 3 Рівняння  механічної  рівноваги  виродженого  карлика  у  моделі 
Чандрасекхара. Розрахунок  макроскопічних  характеристик  виродженого 
карлика. Спостережувані  вироджені  карлики Підтвердження  теорії 
вироджених  карликів. Удосконалення  моделі  Чандрасекхара. Вироджені 
карлики з неоднорідним хімічним складом. Теорія остигання вироджених 
карликів. Стійкість  вироджених  карликів.  Критична  густина  у  центрі 
вироджених карликів.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Шифр 

змістового
модуля

Назва змістового модуля
Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Фізичні основи теорії внутрішньої будови зір 4
ЗМ 2 Внутрішня будова нормальних зір 3
ЗМ 3 Фізика вироджених карликів 9

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
Шифр 

змістового
модуля

Назва змістового модуля
Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Основні співвідношення термодинаміки і кінетичної теорії газу 
і  плазми.  Теорія  вироджених  фермі-систем  багатьох 
взаємодіючих  частинок. Рівняння  стану  ідеального 
виродженого релятивістського електронного  газу. Врахування 
взаємодії  між  частинками  у  базисному  підході. Модель 
виродженого  e-p-n  (електрон-протон-нейтронного)  виро-
дженого  газу. Рівняння  стану  при  високих  і  надвисоких 
густинах. Термодинамічні  функції  моделі  ідеального 
виродженого релятивістського електронного газу при низьких 
температурах. Опис руху пробних частинок у загальній теорії 
відносності. 

4

ЗМ 2 Феноменологічна  теорія  Лена-Емдена  будови  зір  в 
політропному  наближенні.  Енергетичні  характеристики 
політропних  куль.  Фізичні  обмеження  на  параметри 
політропних  моделей.  Рівняння  енергетичної  рівноваги  зорі. 
Світловий  тиск.  Дослідження  системи  рівнянь  механічної  та 
енергетичної  рівноваги зорі  в стандартній моделі  Еддінгтона. 
Співвідношення "маса-світність-радіус". Розв'язування системи 
рівнянь внутрішньої будови зорі чисельними методами.

3

ЗМ 3 Дослідження  і  чисельне   розв’язування  рівняння 
механічної  рівноваги.  Різні  рівняння  механічної  рівноваги 

9

3



виродженого карлика. Залежність маси, радіуса, числа частинок 
та  загальної  енергії  зорі  від  параметрів  моделі.  Залежності 
«маса-радіус»,  «енергія-радіус».  Розрахунки  мікроскопічних 
параметрів  моделі  Чандрасекхара  за  сучасними 
спостережуваними даними.   Обмеження на  параметри  моделі 
Чандрасекхара  і  фізичні  границі  її  застосовності.  Розрахунок 
макроскопічних характеристик як функцій параметрів  моделі. 
“водневого”  карлика.  Розрахунок  поправки  до  енергії 
виродженого  карлика  у  рамках  ЗТВ  у  політропному 
наближенні.   Варіаційний  метод  оцінки  критичної  густини  у 
центрі виродженого карлика при врахуванні ефектів загальної 
теорії відносності.

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ
ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова
1. Чандрасекхар С. Введение в учение о строение звезд. М. :Физ. мат. гиз. 1985.
2. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, 1975.
3. Зельдович Я.Б, Новиков И.Д. Теория тяготения и эволюция звезд. – Москва, 1971

Допоміжна
1.  Белые карлики. Сборник статтей  /Под ред. Блинникова С.И  М.: Мир, 1975.

14. Інформаційні ресурси

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

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Оцінка виконання завдань на контрольних роботах (максимум 5 балів):
5 балів — повністю правильно, допустимі незначні технічні помилки;
4 балів — в основному правильно, допущено помилки в завершальній частині розв’язку;
3 балів — правильна ідея, хід розв’язування неповний або містить помилки;
2 бали — початкові кроки у розв’язку правильні, подальші містять помилки або є хибними;
1 бал — подання лише основних вихідних виразів чи положень за суттю питання;
0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.
Оцінка завдань 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 екзаменаційних білетів для проведення 
іспиту.

Автор  ________________________  М.В. Ваврух
              ________________________ Н.Л. Тишко  
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