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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи космонавтики» складена відповідно до 

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

Середня освіта, спеціальності  014  Середня освіта (ФІЗИКА). 
 

Предмет навчальної дисципліни є історія, сучасний стан і задачі космонавтики, фізичні 

основи технічних засобів космонавтики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з фізикою, астрономією. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи космонавтики» є формування у студентів 

фізичних основ досягнень космонавтики. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи космонавтики» є вивчення наукових 

основ космонавтики, які спираються на фізичні та астрономічні закони. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

теоретичні основи і структуру змісту курсу «Основи космонавтики» основи практичної 

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

Сонячної системи та зір, рівняння Мещерського та формулу Ціолковського, історію космонавтики в 

Україні; 

вміти: 

проводити розрахунки першої, другої та третьої космічних швидкостей, розрахунки за 

формулою Ціолковського. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Історія космонавтики, зокрема в Україні 

Тема 1.1. Зародження космонавтики. 

Ціолковський, Корольов, перший штучний супутник, перший космонавт. 

Тема 1.2. Космонавтика в Україні. 

Модуль 2. Космонавтика і фізика 

Тема 2.1. Фізичні основи космонавтики. 

Закон всесвітнього тяжіння Ньютона, закони Кеплера руху планет. Поняття першої, другої та 

третьої космічних швидкостей. 

Тема 2.2. Закони реактивного руху літальних апаратів. 

Закон збереження кількості руху в замкненій механічній системі. Рух тіла зі змінною масою. 

Рівняння Мещерського. Формула Ціолковського для розрахунку руху ракети. 

Модуль 3. Практичні питання космонавтики 

Тема 3.1. Розрахунки руху ракет. 

Застосування формули Ціолковського. Розрахунок першої космічної швидкості. Розрахунок 

другої космічної швидкості. Розрахунок третьої космічної швидкості.  

Тема 3.2. Практичне використання космонавтики. 

Дослідження космосу. Передбачення погоди. Пошуки корисних копалин. Зв'язок і супутникова 

трансляція телебачення. Супутниковий інтернет. 

 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 
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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 пе-

дагогічний 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. 


