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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь 
та змістових 

модулів
Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ  1 Основні процеси, що формують випромінювання у неперервному спектрі. 
Поперечні  перерізи   низькоенергетичних  процесів  взаємодії  фотонів   з 
мікрочастинками  фотосфери. Негативні іони водню та їх роль у формуван-
ні неперервного поглинання.

ЗМ  2 Взаємодія фотонів зі збудженими атомами водню як одна з особливостей 
формування неперервного поглинання. Іонізаційна рівновага у частково 
іонізованій плазмі. 

ЗМ  3 Спектральна, температурна та концентраційна залежність коефіцієнта непе-
рервного  поглинання.  Особливості  спектральної  залежності 
випромінювання  зір типу Сонця і депресія в області за 6500 ангстрем.

1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Шифр 

змістового
модуля

Назва змістового модуля
Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ  1 Основні співвідношення. 16
ЗМ  2 Поперечні перерізи та іонізаційна рівновага. 8
ЗМ  3 Коефіцієнт поглинання у неперервному спектрі. 8

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
Шифр 

змістового
модуля

Назва змістового модуля
Кількість 
аудиторних 
годин

ЗМ 1 Основні співвідношення. 8
ЗМ 2 Поперечні перерізи та іонізаційна рівновага. 4
ЗМ 3 Коефіцієнт поглинання у неперервному спектрі. 4

2.3.  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. На кафедрі є можливість користуватися інтернет-ресурсами.
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2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ
ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова

1. Аллер Л.  Атомы, звезды и туманности М.: Мир, 1976.
2. Ваврух М.В. Решение уравнения Шредингера для одного класса центрально-симметрических 

потенциалов // Укр. физ. журнал. - 1973. - Т. 18,  № 12.
3. Ваврух М.В., Смеречинский С.В., Стельмах О.Н.  Самосогласованный учет среды при расчете 

коэффициентов непрерывного поглощения в звездных фотосферах // Кинематика и физика 
небесных тел. - 2009. - Т. 25, № 6.

4. Ваврух М.В., Стельмах О.М., Смеречинський С.В.  Екранування взаємодій та іонізаційна 
рівновага у зоряних фотосферах // Журн. фіз. досліджень. - 2009. - Т.13, № 3.

5. Ваврух М.В.,   Стельмах О.М.  Поперечні перерізи основних процесів, що формують 
коефіцієнт неперервного поглинання у фотосферах зір типу Сонця   // Журн. фіз. досліджень. - 
2013. - Т.17, № 4.

6. Ваврух М.В.,   Стельмах О.М.  Поперечний  переріз фотоіонізації від'ємних іонів водню   // 
Вісник Львів. Ун-ту. Серія фізична. - 2012.  Випуск 47.

7. Стельмах О.М.  Розрахунок  іонізаційної рівноваги у зоряних фотосферах  // Вісник Львів. Ун-
ту. Серія фізична. - 2014.  Випуск 49.

8. Вакарчук І.О.  Теорія  зоряних  спектрів. Львів:  Вид-во Львів. yн-ту, 2002.
9. Chandrasekhar S. On the continuous absorption coefficient of the negative hydrogen ion   // 

Astrophys. Jorn. - 1945. - V. 102, P. 223.  
10.  Ваврух М.В., Васильева И.Э. ,  Стельмах О.Н., Тышко  Н.Л.     Непрерывное поглощение и 

депрессия в спектре Солнца  в области 6500-8200 А. // Кинематика и физика небесных тел. - 
2016. - Т. 32, № 3. -  С. 40.

Допоміжна

1.  Geltman S.  The bound-free absorption coefficient of the hydrogen negative ion  //  Phys. 
Rev. - 1962. - V.136, P. 935.

2. Karzas W.J. , Latter R. Electron radiative transitions in a Coulomb field  // Ap. JS. - 1961. - V.6, P. 
167.

3. Neckel H., Labs D. The solar radiation between 3300 and 12500 A. // Solar Physics. - 1984. - 
V.74,  N 90, P.205. 

4. Stewart A.L. A perturbation-variation study of photodetachment from H-  // Jorn. Phys. B: 
Atom. Molec. Phys. - 1978. - V. 11, P. 3851.

5. Бурлов-Васильев  К.А.,  Васильева  И.Э.,  Матвеев  Ю.Б.  Новые  измерения  солнечного 
спектра в абсолютных энергетических единицах в спекральной области 6500 – 10700 А  // 
Кинематика и физика небесных тел. - 1996. - Т. 12, № 3. - С.75

11. Інформаційні ресурси

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

3. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Оцінка виконання завдань на контрольних роботах (максимум 5 балів):
5 балів — повністю правильно, допустимі незначні технічні помилки;
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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.

4. 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 
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