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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Астрономія» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «спеціаліст», галузі знань   01 Середня 

освіта, спеціальності  014  Середня освіта (МАТЕМАТИКА). 
 

Предмет навчальної дисципліни є закони Сонячної системи, Галактики та Всесвіту. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з фізикою, математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Астрономія» є формування у студентів сучасної 

наукової картини існування та руху Всесвіту. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Астрономія» є вивчення наукових основ 

структури і змісту курсу; вироблення вміння планувати навчальну роботу по предмету, проводити 

науково – методичний аналіз учбового матеріалу, обирати методичні прийоми викладання з 

урахуванням особливостей матеріалу і профілю учбового закладу; прищеплення студентам навичок 

використання технічних засобів навчання. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

теоретичні основи і структуру змісту курсу «Астрономія»; основи практичної астрономії; 

закони руху планет; методи астрофізичних досліджень; фізичні характеристики планет Сонячної 

системи та зір; 

вміти: 

проводити орієнтування на місцевості; розумітися у вимірюванні часу; проводити 

астрономічні спостереження неозброєним оком; розумітися у вимірюванні відстаней до зір і їх 

зоряних величин. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Практична астрономія 

Тема 1.1. Основи практичної астрономії. 

Предмет астрономії. Небесна сфера, точки та лінії на ній. Орієнтування на місцевості. 

Екваторіальна система небесних координат і карти зоряного неба. 

Тема 1.2. Вимірювання часу та календарі. 

Вимірювання часу. Сонячний час та зодіак. Зміна пір року на Землі. Календарі. 

Тема 1.3. Закони руху планет. 

Конфігурації планет. Періоди обертання планет. Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння. 

Визначення відстаней до планет. 

Тема 1.4. Методи астрофізичних досліджень. 

Астрономічні спостереження неозброєним оком. Телескопи. Електронні прилади для 

реєстрації випромінювання космічних світил. Радіотелескопи. Дослідження Всесвіту космічними 

апаратами. 

Модуль 2. Сонячна система 

Тема 2.1. Планети Сонячної системи. 

Земля і Місяць. Меркурій. Венера. Марс. Юпітер. Сатурн. Уран. Нептун. 

Тема 2.2. Супутники планет. 

Супутники Марса. Супутники Юпітера. ”Сім’я” Сатурна. Кільця Сатурна. Супутники Урана. 

Супутники Нептуна. 

Тема 2.3. Малі тіла Сонячної системи. 

Астероїди. Метеори та метеорити. Комети. Планети-карлики. 
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Модуль 3. Всесвіт 

Тема 3.1. Характеристики та еволюції зір. 

Вимірювання відстаней до зір. Видимі та абсолютні зоряні величини. Світимість зорі, її колір і 

температура. Радіуси зір. Діаграма спектр-світимість. Зародження зір. Зоря в стані гравітаційної 

рівноваги. Змінні зорі. Нові та Наднові зорі. Пульсари та нейтронні зорі. Чорні діри. Еволюція Сонця. 

Тема 3.2. Методика вивчення будови та еволюції всесвіту. 

Будова Галактики та обертання зір у ній. Сусідні галактики, їх розподіл у Всесвіті. Розлітання 

галактик. Моделі Всесвіту. Великий Вибух і вік Всесвіту. Головні ери в історії Всесвіту. Реліктове 

фонове випромінювання. Майбутнє Всесвіту. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
1. Пришляк М.П. Астрономія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 

М.П. Пришляк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 160 с. 

2. Александров Ю. Небесна механіка: Підруч. для студ. ун-тів, які навч. за спец. "Астрономія" 

/ Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х. : ХНУ, 2004. — 236 с. 

3. Астрономія / І. Гончаренко (авт.-упоряд.). — Х.: ВАТ "Харківська книжкова ф-ка ім. 

М.В.Фрунзе", 2005. — 48 с. 

4. Бойко Г. Зоряна та позагалактична астрономія: лабораторний практикум / Національний 

педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2006. — 118с. 

5. Климишин І. Астрономія: Підруч. для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл.. — К. : Знання 

України, 2004. — 191с. 

6. Перельман Я.И. Занимательная астрономия. М.: АСТ, 2016. — 288 с. 

7. Максимачев Б.А., Комаров В.Н. В звездных лабиринтах. Ориентирование по небу – М.: 

Наука, 1978. – 200 с. 

8. Курочкин Н.Е. Инструкция для наблюдения переменных звезд. М.: АН СССР, 1963, 40 с. 

9. Цесевич В. П. Что и как наблюдать на небе. М.: Наука, 1984, 304 с. 

10. Зигель Ф.Ю. Сокровища звѐздного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. М.: "Наука", 

1980. – 312 с. 

11. Лабузов А. С. Наблюдение галактик, туманностей и звездных скоплений. М.: "Наука", 1993. 

– 240 с. 

12. Дагаев М. М. Наблюдения звездного неба. М.: "Наука", 1988. – 176 с. 

13. Шкловский И. С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. М.: "Наука", 1984. – 320 с. 

14. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. Учебник для 10 класса средней школы. М.: 

"Просвещение", 1983. – 145 с. 


