
Астрономічний  складник. 

Розділ 2.  Фізика Сонячної системи. 

23.11 - 27.11.20 

Гр. 21-д, гр. 21-о, 21-т 

Заняття №25. 

Тема заняття. Космічні дослідження об´єктів Сонячної системи.    

                          Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних     

станцій. Розвиток космонавтики.  Космогонія Сонячної системи.  

 

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=awDYucxyyas  

 

 

 

Виконайте наступні завдання: 

Завдання №1.  

- Переглянути відео. 

- Опрацювати  §12,  с. 252 - 255, підручника.  Астрономічний складник.  

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



Ключові поняття і терміни: перша космічна швидкість (колова), 

друга космічна швидкість (параболічна), третя космічна швидкість 

(гіперболічна).  

 

 

Дати письмово відповіді на запитання №1, №2, №5, с. 255. 

 

 
 

Завдання №2. 

- Опрацювати  §13,  с. 255- 257, підручника.  Астрономічний складник.  

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



Ключові поняття і терміни: космонавтика, астродинаміка. 

Завдання №3. 

- Опрацювати  §14,  с. 257- 260, підручника.  Астрономічний складник.  

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

Ключові поняття і терміни: планета, планети земного типу, 

планети – гіганти. 

      -   Дати письмово відповіді на запитання №1, №2, №3 №5, с. 261. 

 

Завдання №.4. 

 Виконайте тести. 

Запитання 1 

 

Виберіть хибне твердження 

варіанти відповідей 

А. Астрономи-любителі можуть шукати нові екзопланети на сайті 

http://www.planethunters.org/   

Б. Через мережу Інтернет є можливість переглянути дані, отримані з 

космічного телескопа "Кеплер"   

В. На навколоземні орбіти ШС3 виводять нові унікальні ултрафіолетові, 

інфрачервоні й оптичні телескопи   

Г. Насупним кроком позаатмосферної астрономії може стати створення 

астрономічних обсерваторій на Місяці   

Всі твердження хибні 

 



Запитання 2 

 

Що розуміють під позаатмосферною астрономією? 

варіанти відповідей  

А. Нагромадження та обробка значної кількості інформації про певні об'єкти 

Всесвіту  

Б. Розділ астрономії, що вивчає походження, будову та еволюцію Всесвіту як 

єдиного цілого  

В. Розділ астрономії, що вивчає походження і розвиток небесних тіл та їхніх 

систем 

Г. Галузь астрономії, що досліджує космічні об'єкти за допомогою апаратури, 

винесеної за межі земної атмосфери 

Запитання 3 

 



У 1946 році американський асрофізик Лайман Спітцер опублікував статтю 

"Астрономічні переваги позаземної абсерваторії". Американські місії ОАО 

(Orbiting Astronomical Observatory) та OSO (Orbiting Solar Observatory) 

продемонстрували можливості орбітальних телескопів. Чому? 

варіанти відповідей  

А. Земляни вперше побачили зображення зворотнього боку Місяця   

Б.Виявили ℽ - випромінювання нашої Галактики 

В.Провели точні вимірювання температури поверхні й атмосфери планет 

Сонячної системи  

Г. Встановлено існування 1900 екзопланет у 1202 планетарних системах 

Запитання 4 

 

Орбітальний телескоп "Кеплер" було запущено 7 березня 2009 року з 

космодрому на мисі Канаверал у Флориді. В чому полягала його місія? 

варіанти відповідей  

А. Провести першу в історії "зустріч" з кометою   

Б. Пошук та вивчення екзопланет  

В. Дослідження поверхні Марса 

Г. Провести вимірювання температури поверхні й атмосфери планет 

Сонячної системи 



Запитання 5 

 

Що представляє собою екзопланета? 

варіанти відповідей 

А. Об'єкт, що є продуктом розпаду комети під час її руху навколо Сонця   

Б. Планета, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо 

якоїсь зорі, але не Сонця   

В. Об'єкт, що обертається навколо Сонця, має гідростатичну рівноважну 

форму (кулясту) і не є супутником планети  

Г. Радіант метеорного потоку 

Запитання 6 

 



Космічний апарат "Розетта" стартував 2 березня 2004 року з космодрому 

Куру (Французька Гвіана). У листопаді 2014 року було проведено успішно 

найскладніший і найголовніший етап її місії. Яку космічну місію мав апарат 

"Розетта"? 

варіанти відповідей 

А. Провести першу в історії "зустріч" з кометою   

Б. Пошук і дослідження екзопланет  

В. Дослідження поверхні Марса   

Г. Провести вимірювання температури поверхні й атмосфери планет 

Сонячної системи 

Запитання 7 

Космічний апарат "Розетта" стартував 2 березня 2004 року з космодрому 

Куру (Французька Гвіана) у напрямку до ядра комети. Як називається ця 

комета? На честь кого вона має таку назву? 

 

варіанти відповідей  

А. Артур Комптон - американський фізик, Нобелівський лауреат, 1927 

Б. Казимирчак-Полонська - українська вчена в галузі небесної механіки 

 В. Джерард Койпер - нідерландський і американський астроном   

Г. Чурюмова-Герасименко - українські науковці-астрономи 



Домашнє завдання.  

1.  Опрацювати §§12, 13, 14 (див. підручник. Астрономічний складник) . 

2. Створіть презентацію на тему: «Внесок українських учених та інженерів у 

розвиток космонавтики. 

 


