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Вступ 

Самостійна робота необхідна не лише для оволодіння змістом 

астрономії, але й для формування здатності брати на себе відповідальність, 

самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення й 

вихід із проблемних ситуацій і т. ін. Вона дозволяє опанувати навички 

навчальної, наукової та професійної діяльності. 

Самостійна робота сприяє поглибленню й розширенню знань з 

астрономії, пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності, 

оволодінню прийомами процесу пізнання, розвитку пізнавальних 

здібностей.  

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув 

самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. 

Якщо навчальний матеріал опрацьовується власноручно, самостійно 

(індивідуально) виконується завдання від його постановки до аналізу 

отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації. 
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Планування самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва тем курсу, лекційних 

занять та їх зміст 

Кількість 

годин на 

самостійну 

роботу 

Бібліографія 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Вступ 1 Л.1 (ст. 7-15) 

1.1 Астрономія як фундаментальна 

наука. Об’єкти дослідження 
1 Л.1 (ст. 7-15) 

2 Тема 2. Небесна сфера 2 Л.1 (ст. 16-51) 

2.1 Небесна сфера. Сузір’я. Зоряний 

час. Сонячний час 
1 Л.1 (ст. 16-29) 

2.2 Видимий рух Сонця й Місяця. 

Сонячні і Місячні затемнення 
1 Л.1 (30-51) 

3 Тема 3. Методи та засоби 

астрономічних досліджень 
1 Л.1 (52-67) 

3.1 
Астрономічні інструменти. 

Телескоп. Астрономічні 

обсерваторії 

1 Л.1 (52-67) 

4 Тема 4. Сонячна система 2 Л.1 (ст. 68-111) 

4.1 Земля і Місяць. Планети Земної 

групи 
1 Л.1 (ст. 68-85) 

4.2 Планети-гіганти. Малі тіла 

Сонячної системи 
1 Л.1 (ст. 86-111) 

5 Тема 5. Сонце 1 Л.1 (ст. 112-125) 

5.1 Будова Сонця. Сонячна 

активність та її вплив на Землю 
1 Л.1 (ст. 112-125) 

6 Тема 6. Зорі 1 Л.1 (ст. 126-147) 

6.1 Зорі, еволюція зір. Чорні дірки 1 Л.1 (ст. 126-147) 

7 Тема 7. Галактики 1 Л.1 (ст. 148-159) 



7.1 Наша галактика. Молочний шлях. 

Класифікація галактик 
1 Л.1 (ст. 148-159) 

8 Тема 8. Будова та еволюція 

Всесвіту 
2 Л.1 (ст. 160-184) 

8.1 Метагалактика. Розподіл галактик 

у Всесвіті. 
1 Л.1 (ст. 160-166) 

8.2 
Квазари. Походження і розвиток 

Всесвіту. Ймовірність існування 

життя у Всесвіті. 

1 Л.1 (ст. 167-184) 

 ВСЬОГО 11  
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Тема 1. Вступ 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 7- 15, [2] ст. 4-7. 

Астрономія як фундаментальна наука. Об’єкти дослідження. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Що таке астрономія? 

2. Які практичні питання вона допомагала вирішувати? 

3. Який із стимулів розвитку астрономії для Вас 

найпереконливіший? 

4. Що таке астрологія? 

5. Чому, на вашу думку, астрологія не є наукою? 

 

Виконайте завдання: 

Підготуйте усне повідомлення на тему «Мої знання і уявлення 

про Всесвіт». 

 

Тема 2. Небесна сфера 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 16- 51, [2] ст. 7-22. 

Небесна сфера. Сузір’я. Зоряний час. Сонячний час. Видимий рух 

Сонця й Місяця. Сонячні і Місячні затемнення. 
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Запитання для самоконтролю: 

1. Що таке небесна сфера? 

2. Скільки сузір’їв нараховується на небесній сфері і коли 

уточнено їхні межі? 

3. Які позначення прийнято вживати для звичайних і для 

змінних зір? 

4. Що таке видима зоряна величина і хто її увів? 

5. Скільки основних точок небесної сфери Вам відомо? 

6. Скільки основних ліній введено на небесній сфері? 

7. Що таке кульмінація світила? 

8. Що таке зоряна доба і зоряний час? 

9. З якою середньою кутовою швидкістю Місяць рухається по 

небесній сфері відносно Сонця? 

10. Чому сонячні затемнення відбуваються не в кожну фазу 

нового місяця?  

 

Виконайте завдання: 

1. Порівняйте взаємне розташування сузір’їв на карті 

зоряного неба. 

2. Підготуйте усне повідомлення на тему «Міфи і легенди 

зоряного неба». 

3. Намалюйте вигляд Місяця у фазі першої чверті. У який час 

він спостерігається у такій фазі? 
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Тема 3. Методи те засоби астрономічних досліджень 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 52- 67, [2] ст. 22-

27. 

Астрономічні інструменти. Телескоп. Астрономічні обсерваторії 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які спектральні діапазони традиційно виділяють в 

астрономії? 

2. Що таке космічні промені? 

3. Які типи телескопів використовують в астрономії і хто 

першим сконструював кожен з них? 

4. Де розташовано найбільші телескопи? 

5. Що таке радіоінтерферометр і за яким принципом він 

збудований? 

6. Яку роль відіграють телескопи в астрономії? 

7. У чому принципова різниця між фотографічними і 

фотоелектричними методами спостережень? 

Виконайте завдання: 

1. За даними курсу фізики накресліть схему призового 

спектрографа, з’ясовуючи роль кожного з його складових 

елементів. 

2. З’ясуйте, що отримає спостерігач, встановивши тригранну 

призму перед об’єктивом рефрактора. 
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Тема 4. Сонячна система 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 68-111, [2] ст. 27-

43. 

Земля і Місяць. Планети Земної групи. Планети-гіганти. Малі 

тіла Сонячної системи. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які оболонки Землі Вам відомі? 

2. Що Ви знаєте про внутрішню будову Землі? 

3. Що таке парниковий ефект? 

4. З яких причин поверхня Місяця густо вкрита кратерами і 

не схожа на поверхню Землі? 

5. У чому полягає подібність і в чому несхожість планет 

земної групи? 

6. Чому дорівнює зоряна доба на Меркурії? На Венері? 

7. Чи справді на поверхні Марса є канали? 

8. За якими характерними ознаками планети-гіганти виділено 

в окрему групу? 

9. Що собою являє Велика Червона Пляма на Юпітері? 

10. Чим пояснюється виділення додаткової енергії з надр 

планет-гігантів. 
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Виконайте завдання: 

1. За даними курсу біології порівняйте вміст хімічних 

елементів в організмі людини з їхньою середньою 

поширеністю в речовині Землі. 

2. Поясніть за допомогою малюнка схему виникнення 

припливів і відпливів. 

3. Покладаючи, що Меркурій рухається навколо Сонця 

рівномірно по коловій орбіті, доведіть графічно, що за одну 

його сонячну добу він здійснює два оберти навколо Сонця і 

три – навколо своєї осі відносно зір. 

4. З’ясуйте, скільки разом супутників налічується в Сонячній 

системі. Які з них мають розміри, сумісні з розмірами 

Місяця? 

 

Тема 5. Сонце 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 112-125, [2] ст. 54-

60. 

Будова Сонця. Сонячна активність та її вплив на Землю. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Як розуміти поняття «поверхня Сонця»? 

2. Що таке гранули? Що таке спікули? 

3. Як змінюється температура в атмосфері Сонця? 

                                           10 



4. Що на сьогодні відомо про хімічний склад Сонця? 

5. Що таке гравітаційна рівновага? 

6. Що таке потенціальна енергія зорі? 

7. За рахунок яких джерел енергії Сонце випромінює? 

8. Чому Сонце не вибухає як термоядерна бомба? 

9. Що спричиняє появу плям на поверхні Сонця? 

10. Що відомо про вплив окремих проявів сонячної активності 

на організм людини? 

 

Виконайте завдання: 

1. Перевірте твердження про те, що Земля отримує одну 

двомільярдну частку енергії, яка випромінюється Сонцем і 

навколишній простір. 

2. Встановіть, чому дорівнює період обертання Сонця, якщо 

із спостережень визначено, що пляма, розміщена поблизу 

екватора, змістилась за 3 доби на 40о? 

 

Тема 6. Зорі 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 126-147, [2] ст. 43-

54. 

Зорі, еволюція зір. Чорні дірки. 

Запитання для самоконтролю: 
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1. Чим пояснюються відмінності спектрів зір? 

2. Як будується діаграма спектр-світність? 

3. У чому суть методу спектральних паралаксів? 

4. Що є критерієм для поділу зір на кратні системи і зоряні 

скупчення? 

5. За якої умови подвійна зоря стає затемнювано-подвіцною? 

6. Яка природа спектрально-подвійних зір? 

7. Яким методом користуються для пошуків планет біля 

інших зір? 

8. Про які особливості тісних подвійних систем Ви знаєте? 

 

Виконайте завдання: 

1. Поясніть механізм спалахів нових зір. 

2. Наведіть факти, які стверджують про існування чорних дір. 

 

Тема 7. Галактики 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 148-159, [2] ст. 61-

65. 

Наша Галактика. Молочний шлях. Класифікація Галактик. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які форму і розміри має наша Галактика? 
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2. Розташування яких об’єктів на небі дало поштовх до 

пошуку положення центру Галактики? 

3. Чим відрізняються між собою світлі та темні туманності? 

4. У чому принципова різниця між об’єктами, що утворюють 

населення І і ІІ типу? 

5. Який еволюційний зміст мають окремі підсистеми в 

Галактиці? 

6. У чому положення Сонця і Землі в Галактиці можна 

вважати привілейованим? 

 

Виконайте завдання: 

1. Розкажіть про можливі причини формування спіральних 

рукавів Галактики. 

2. На карті зоряного неба знайдіть: а) положення центра 

Галактики; б) точку небесної сфери, у напрямку якої 

рухається Сонце (її координати α=18h00m, δ=+30o). 

 

Тема 8. Будова та еволюція Всесвіту 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити  такі 

питання, використавши літературні джерела [1] ст. 160-184, [2] ст. 65-

68. 

Метагалактика. Розподіл галактик у Всесвіті. Квазари. 

Походження і розвиток Всесвіту. Ймовірність існування життя у 

Всесвіті. 
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Запитання для самоконтролю: 

1. Які типи галактик найчастіше виявляють при 

спостереженні? 

2. В чому суть червоного зміщення галактик? 

3. Як виявляють себе активні галактики? 

4. Що таке квазари? 

5. Що таке життя і чи є його існування на Землі за заданих 

умов випадковим? 

6. Які методи пошуку позаземних планет Вам відомі? 

7. На чому ґрунтується думка про унікальність Сонячної 

системи і Землі у Всесвіті? 

8. У чому полягає унікальність нашого Всесвіту? 

 

Виконайте завдання: 

1. Червоне зміщення у спектрі галактики z = 1. Яку довжину 

має лінія Lα (λ = 121,6 нм), виявлена в спектрі цього 

об’єкта? 

2. Сформулюйте Вашу думку щодо питання про життя у 

Всесвіті. 

 

 

 

 

 

 

14



Питання на залік 

1. Астрономія як фундаментальна наука. Об’єкти 

дослідження.  

2. Небесна сфера. Сузір’я.  

3. Зоряний час. Сонячний час.  

4. Видимий рух Сонця й Місяця. Сонячні і Місячні 

затемнення.  

5. Астрономічні інструменти. Телескоп.  

6. Астрономічні обсерваторії.  

7. Земля і Місяць.  

8. Планети Земної групи.  

9. Планети-гіганти.  

10. Малі тіла Сонячної системи.  

11. Будова Сонця.  

12. Сонячна активність та її вплив на Землю.  

13. Зорі, еволюція зір.  

14. Чорні дірки.  

15. Наша галактика. Молочний шлях.  

16. Класифікація галактик. 

17. Метагалактика. Розподіл галактик у Всесвіті.  

18. Будова і еволюція Всесвіту.  

19. Походження і розвиток Всесвіту.  

20. Ймовірність існування життя у Всесвіті. 
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