
Астрономічний  складник. 

 

Розділ 2.  Фізика Сонячної системи. 

23.11 - 27.11.20 

Гр. 21-д, гр. 21-о, 21-т. 

Заняття №26. 

Тема заняття. Випромінювання небесних світил.  

                           Приймачі випромінювання. 

                           Сучасні наземні й космічні телескопи.  

                           Астрономічні обсерваторії.             

Література. 

Підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Володимир Сиротюк, 

Юрій Мирошніченко. — Київ : Генеза, 2019. — 368 с.   

           Відео 

               https://www.youtube.com/watch?v=BwLTYS3Qn08 
               https://www.youtube.com/watch?v=3TFef6aFjN8 
               https://www.youtube.com/watch?v=uqhMCvCENsc 

      Презентація з астрономії "Сучасні наземні та орбітальні телескопи" 

Виконайте наступні завдання: 

Завдання №1. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwLTYS3Qn08
https://www.youtube.com/watch?v=3TFef6aFjN8
https://www.youtube.com/watch?v=uqhMCvCENsc


Переглянути відео. 

- Опрацювати  §15,  с. 265 - 266, підручника.  Астрономічний складник.  

- Записати ключові поняття і терміни в зошит та запам’ятати. 

 Ключові поняття і терміни: електромагнітне випромінювання, 

пропускна здатність атмосфери Землі. 

- Дати письмово відповіді на запитання : 

         №2, №4, с. 266 ( див. підручник.  Астрономічний складник).   

 

Завдання №2 

 

 

     -  Переглянути презентацію "Сучасні наземні та орбітальні телескопи". 

- Опрацювати  §16,  с. 267 - 272, підручника.  Астрономічний складник.  

 



- Записати ключові поняття і терміни в зошит та запам’ятати. 

Ключові поняття і терміни: астрономічні спостереження, 

астрономічна обсерваторія, телескоп – рефрактор, телескоп – 

рефлектор, меніск, видиме збільшення, роздільна здатність оптичного 

телескопа, проникаюча сила, радіотелескоп, детектор нейтрино, 

детектор гравітаційних хвиль. 

Радіотелескоп 

 
 

- Дати письмово відповіді на запитання : 

        №4,  №5,  с. 272 ( див. підручник.  Астрономічний складник).  

  

 

Схема детектора нейтрино «Супер-Камиоканде» 

 



 

 

Завдання №3. 

- Опрацювати  §17,  с. 272 - 276, підручника.  Астрономічний складник.  

- Записати ключові поняття і терміни в зошит та запам’ятати. 

   Ключові поняття і терміни: приймачі випромінювання, 

фотоелектричні приймачі випромінювання.  

- Дати письмово відповіді на запитання : 

        №2,  №3,  с. 272 ( див. підручник.  Астрономічний складник).  

 

Завдання №4. 

Виконайте тести. 

Запитання 1 

Як називається оптичний прилад для спостереження і дослідження небесних 

тіл? 

варіанти відповідей  

А.Телескоп   

Б. Мікроскоп   

В. Фотоапарат   

Г. Бінокль 

Запитання 2 

Яке призначення оптичного телескопа? Укажіть три відповіді 

варіанти відповідей 



А.Збирати випромінювання від небесних світил на приймальний пристрій  

Б. Будувати у своїй фокальній площині зображення об`єкта або певної 

ділянки кола   

В. Допомагати розрізняти об`єкти непомітні для неозброєного ока   

Г.Допомогає визначити відстань до предметів 

Запитання 3 

На які, в залежності від оптичної системи, три великі групи можна поділити 

всі телескопи? 

варіанти відповідей 

А. Прицільні   

Б. Дзеркальні (рефлектори)   

В. Лінзові (рефрактори)   

Г. Дзеркально-лінзові 

Запитання 4 

Якої оптичної системи був телескоп Галілея? 

варіанти відповідей 

А.Телескоп-рефрактор  

Б.Телескоп-рефлектор   

В. Радіотелескоп   

Г. Дзеркально-лінзовий 

Запитання 5 

Які відкриття зробив Галілей за допомогою свого телескопа? Укажіть три 

правильних відповіді. 

варіанти відповідей 

А. Місяць - куля, одна половина якої в тіні  

Б. Чотири супутники Юпітера 

В. Два супутники Марса   



Г. Чумацький шлях - це скупчення незліченної кількості зір 

Запитання 6 

Якої оптичної системи був телескоп Ньютона? 

варіанти відповідей 

А.Телескоп- рефрактор   

Б. Телескоп-рефлектор   

В.Радіотелескоп   

Г. Дзеркально-лінзовий 

Запитання 7 

В яких діапазонах, окрім оптичного, можна досліджувати космічні об`єкти? 

Укажіть всі відповіді. 

варіанти відповідей 

А.Радіодіапазон   

Б.Інфрачервоний діапазон  

В.Ультрафіолетовий діапазон   

Г.Рентгенівський та гамма-діапазони 

Запитання 8 

Які космічні телескопи працюють за межами атмосфери Землі? Укажіть три 

відповіді. 

варіанти відповідей  

А.Hubble Space Telescop  

Б."Kepler"   

В. Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST)   

Г. Herschel Space Observator 

Запитання 9 

Як називають фахову наукову установу, в якій виконують земні та 

астрономічні спостереження та обробляють отримані результати? 



варіанти відповідей 

А. Обсервація   

Б. Обсерваторія   

В. Консерваторія   

Г. Академія 

 

Запитання 10 

Які телескопи розташовані глибоко під землею (водою чи льодом)? З якою 

метою це роблять? Укажіть дві відповіді. 

варіанти відповідей  

А. Нейтринні телескопи  

Б. З метою придушити фон космічних променів   

В. З метою заховати від людства  

Г. Гамма-телескопи 

 

Запитання 11 

На яких фото зображені космічні телескопи? Укажіть всі відповіді. 

варіанти відповідей 

А.                                                              Б. 

        

 

 



В.                                                            Г. 

         

 

Запитання 12 

Яка назва міжпланетного космічного зонду, який у 2015 році здійснив перше 

дослідження Плутона? 

варіанти відповідей  

А. New Horizons 

Б. Apollo program   

В. Prospector-1   

Г. Mars Science Laboratory 

 

Домашнє завдання.  

1.  Опрацювати §§15,16,17 (див. підручник. Астрономічний складник) . 

2. Задачі та вправи 3.5., 3.9., 3.13, с.277, письмово. 

3. Виконати тестові завдання с. 278. 

4. Дослідіть, які астрономічні обсерваторії працювали і працюють на 

території України. 

 


