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Передмова 

 
Зацікавленість суспільства астрономією викликана невирішеними 

науковими та світоглядними проблемами. Астрономічні знання є 
важливою частиною культури нашої цивілізації та істотним фактором, що 
формує світогляд і спосіб мислення молодих людей сучасного світу. 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії популяризує ці знання та 
науковий підхід до астрономії й суміжних наук.  

Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії проводиться з 
метою: 

– стимулювання інтересу дітей та підлітків до астрономії, фізики та 
космонавтики; 

– розвитку уяви та творчих здібностей учнів; 
– допомоги учням у визначенні майбутньої професії; 
– заохочення викладачів до роботи з поліпшення, збагачення та 

розширення астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 
та охоплення більшої кількості дітей; 

– активізації астрономічної освіти в основній та старшій школах; 
– заохочення учнів до позашкільних занять в аматорських клубах, 

наукових товариствах, гуртках тощо. 
Олімпіада розрахована на школярів юнацького віку, у яких найбільш 

активно формується інтерес до астрономії. 
Проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії надає 

можливість проаналізувати якість освіти обдарованої учнівської молоді.  
Завдання та інформаційно-аналітичні матеріали, розміщені в 

бюлетені, зорієнтовані на поглиблення знань учнів закладів загальної 
середньої освіти, які виявляють інтерес до вивчення астрономії, а також 
вчителів астрономії, які проводять роботу з обдарованими та 
талановитими учнями.  

Завдання та розв’язки ІІ й ІІІ етапів  можуть бути використані для 
аудиторних та самостійних занять учнів під час підготовки участі в 
олімпіадах з астрономії, організації факультативної та гурткової роботи з 
учнями.  
  



5 

1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з астрономії в  
2018 – 2019 навчальному році 

 

1.1. Методичні рекомендації та завдання  
з підготовки школярів до участі в 

ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 
у 2018 – 2019 навчальному році 

 
Документом, яким повинні керуватися оргкомітети та журі під час 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 
2018 – 2019 навчальному році, є Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 22.09.2011 № 1099). Положення визначає мету, 
завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад. 

 

Інструктивні рекомендації щодо проведення  
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

в 2018-2019 навчальному році 
1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії беруть 

участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу. 
2. Учні 8-10 класів виконують завдання 10-го класу, 11 класу – 

завдання 11-го класу. 
3. ІІ етап олімпіади проходить у ІІІ тури: тур віртуальних 

спостережень (20 хвилин), теоретичний та практичний тури (2 години  
40 хвилин). 

Під час проведення туру віртуальних спостережень учні 
відповідають на запитання за зображеннями, розміщеними на слайдових 
презентаціях; теоретичного – розв’язують розрахункові задачі та 
виконують практичне завдання. 

4. Завдання кожного туру учні виконують на окремих аркушах. 
Доцільно розпочати олімпіаду з виконання завдань туру віртуальних 
спостережень, а потім проведення теоретичного туру. Під час виконання 
учнями завдань теоретичного туру члени журі можуть перевірити 
виконання завдань туру віртуальних спостережень. 

5. Оргкомітетами забезпечуються однакові умови виконання 
запропонованих завдань для всіх учасників та дотримання однакових 
вимог при перевірці робіт.  

6. Звертаємо увагу, що довільне самостійне коректування змісту 
завдань неприпустиме. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
астрономії (відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності) розроблені Сумським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти та є його інтелектуальною власністю. 
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7. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи щодо 
забезпечення секретності змісту завдань та публічного оголошення тексту 
завдань. 

8. Зміст завдань теоретичного туру копіюється індивідуально для 
кожного учня (з розрахунку: по 1 аркуші формату А-4 чорно-білого друку з 
двох сторін; по 2-3 аркуші формату А-4 кольорового друку малюнків до 
завдань). Оприлюднюють його безпосередньо перед початком 
теоретичного туру олімпіади. 

9. Для проведення туру віртуальних спостережень необхідно 
забезпечити роботу особи, яка буде проводити цей тур, мультимедійним 
проектором, екраном та секундоміром. Завдання цієї особи – перемикати 
слайди презентації через час, відведений на виконання завдання. Час 
буде вказано на слайді відповідного завдання. 

10. Під час виконання завдань не дозволяється користуватися 
довідковою літературою, таблицями. Картою зоряного неба учні можуть 
користуватися лише тоді, коли у змісті задачі зазначено, що учень повинен 
виконати завдання за допомогою карти. Для обчислень учні можуть 
використовувати калькулятор. 

11. Для виконання завдань кожен учень на початок олімпіади 
повинен мати: ручку, олівець, лінійку, гумку. 

12. Усі роботи підлягають шифруванню, тому учням забороняється 
використовувати будь-які позначки, ручки різних кольорів, які сприяли б 
дешифруванню роботи.  

13. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника 
олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.  

14. Перед початком змагання оргкомітет повідомляє учасників про 
строки подання апеляцій.  

 

Критерії оцінювання завдань  
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

в 2018-2019 навчальному році 
Критерії оцінювання кожного окремого завдання олімпіади з 

астрономії журі ІІ етапу розробляє самостійно. 
При оцінюванні виконаних завдань максимальна кількість балів, яку 

може отримати учасник ІІ етапу олімпіади: 
‒ тур віртуальних спостережень – 15 балів; 
‒ теоретичний тур – 25 балів; 
‒ практичний тур – 10 балів.  
Усього – 50 балів.  

 

Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки учнів  
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

в 2018-2019 навчальному році 
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади 

учні 10 (8-9)-ого та 11-ого класів повинні опрацювати такі розділи програми 



7 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії (питання, виділені 
напівжирним шрифтом, пропонуються тільки учням 11-го класу): 

1. Зоряне небо та рухи світил. 
1.1 Зоряне небо. 
Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та найяскравіші зорі на небі 

й у північній півсфері. Добове обертання небесної сфери. Зміна вигляду 
зоряного неба в різні пори року. Орієнтування за Сонцем, сузір’ями і 
Полярною зорею на місцевості й за часом. 

Одиниці відстаней в астрономії. Паралакс: річний, добовий. Видима 
зоряна величина, абсолютна зоряна величина та зв’язок між ними. 

1.2 Небесна сфера і добовий рух світил. 
Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від 

географічної широти місця спостереження. 
Горизонтальна та екваторіальні системи координат. Явища, 

пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації 
світил (моменти кульмінацій та висоти). Рефракція. Зоряні каталоги і 
карти. 

Видимий рух Сонця. Екліптика. 
1.3 Час та календар. 
Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). 

Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала 
всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. 
Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. 
Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та 
місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі. 

1.4 Закони руху небесних тіл. 
Закони Кеплера. Елементи орбіт небесних тіл та їх геометричне 

подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях 
небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних 
міжпланетних станцій. 

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні 
періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови 
видимості. Припливні явища. 

Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної 
системи, а також розмірів і мас небесних тіл. 

2. Методи та засоби астрономічних досліджень.  
2.1 Електромагнітне випромінювання небесних тіл. 
Електромагнітний спектр. Спектри небесних тіл. Поглинання 

світла в міжзоряному просторі та вікна прозорості атмосфери Землі. 
Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, 

ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія. 
2.1 Засоби астрономічних досліджень. 
Оптичні телескопи. Формула збільшення телескопа, а також 

роздільна здатність та проникна сила. Недоліки оптичних телескопів. 
Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою. 
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Найбільші телескопи в Україні та у світі. Астрономічні обсерваторії. 
Космічні телескопи та обсерваторії. Принцип реєстрації нейтрино. 

Нейтринні обсерваторії. 
2.2 Методи астрономічних досліджень. 
Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Зв'язок між 

освітленістю і видимою зоряною величиною (формула Погсона). 
Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон 

випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. 
Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та 
температури космічних тіл. 

Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром. 
Приймачі випромінювання в астрономії. 
3. Сонячна система. 
3.1 Планети Сонячної системи. 
Історія вивчення, склад і будова Сонячної системи. 
Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-

гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики. 
Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова 

атмосфери. Рухи в оболонках Землі. Полярні сяйва на Землі та інших 
планетах. Клімат. Причини змін пір року. 

Місяць: фізичні характеристики та проблеми походження. Рельєф та 
фізичні умови на поверхні. 

Звертаємо увагу, що до пакету завдань можуть бути включені: 
‒ розрахункові завдання на застосування теоретичних знань; 
‒ якісні завдання на розпізнавання астрономічних об’єктів та 

пояснення астрономічних явищ; 
‒ практичні завдання на застосування навичок спостережень 

неозброєним оком та за допомогою простих телескопічних засобів; 
‒ завдання, що передбачають роботу з каталогами, картою 

зоряного неба; 
‒ завдання на ознайомленість учнів з результатами нових 

астрономічних досліджень. 
З метою підготовки школярів до участі у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з астрономії рекомендуємо використовувати завдання, наведені 
на сайтах:  

‒ http://astroosvita.kiev.ua/proekty/astroolimpiada/Astroolimp/zavdannj.
html; 

‒ http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=218. 
 
 
 

  

http://astroosvita.kiev.ua/proekty/astroolimpiada/Astroolimp/zavdannj.html
http://astroosvita.kiev.ua/proekty/astroolimpiada/Astroolimp/zavdannj.html
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=218
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1.2. Завдання та розв’язки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії в 2018 – 2019 навчальному році 
 

1.2.1. Завдання та розв’язки завдань  
туру віртуальних спостережень 

 
1. Назвіть вулкани на Марсі, які позначені цифрами. 

 

 
 

Відповідь. 1 – Гора Олімп,  
2 – Аскарійська гора,  
3 – гора Павича,  
4 – гора Арсія. 

 
  



10 

2. Що зображено на фото Марса?  
Який хімічний склад та фізичний стан цього об′єкта? 

 

 
 

Відповідь. На фото зображена Південна полярна шапка Марса, яка 
складається з льоду води та твердого вуглекислого газу. 

 
3. Назвіть об′єкт. 

 
 

Відповідь. Галактика Сомбреро (М 104).  
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4. Поясніть причину утворення вертикальної полоси світла від Сонця. 
 

 
 

Відповідь. Сонячний стовп – це один з видів візуального оптичного 
ефекту (гало), який виникає в атмосфері під час сходу чи заходу Сонця. 
Явище утворюється в результаті заломлення сонячного світла на 
кристаликах льоду з шестикутними плоскими або стовпчастими з майже 
горизонтальними паралельними плоскими поверхнями. 

 
5. Назвіть агрегатний стан речовини поверхні та корони Сонця. 
 

 
 

Відповідь. Плазма. 
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6. Назвіть явище, сфотографоване марсоходом «Сuriosity». 
Інтервал між зйомками – по 3 секунди. 
 

 
 

Відповідь. Знімки зафіксували марсіанське сонячне затемнення: 
Фобос, найбільший супутник Марса, проходить по диску Сонця. Супутник 
не повністю закриває Сонце, тому це затемнення можна вважати 
кільцеподібним. 

 
7. Назвіть планету, сфотографовану місією «Нові горизонти». 

 

 
 

Відповідь. Плутон. 
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8. Назвіть об′єкт. 
 

 
 

Відповідь. Планетарна туманність «Око кота» (NGC 6543).  
 

9. Назвіть об′єкти. 
 

 
 

Відповідь. 1 – метеор, 2 – комета. 
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10. Назвіть сузір′я та зорю, позначену знаком питання. 
 

 
 

Відповідь. Сузір’я – Велика Ведмедиця, зоря Дубхе. 
 
11. У чому особливість ракети-носія сімейства Falcon  виробництва 

SpaceX, зображеної на фото? 

 
Відповідь. Ракета-носій сімейства Falcon виробництва SpaceX є 

частково багаторазовою ракетою. Перша ступінь ракети після відділення 
від неї повертається та приземляється на майданчик космодрома. 
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12. Назвіть метеорний потік. 
 

 
 

Відповідь. Оріоніди. 
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13. Назвіть точки орбіти Місяця, в яких він перебував під час зйомок. 
 

 
 

Відповідь. 1 – перигей, 2 – апогей. 
 

14. Назвіть подію, зображену на рисунку. Які об’єкти її утворюють? 
 

 
 

Відповідь. Подія – протистояння планет. Об’єкти – Сонце, Земля, 
Марс. 
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1.2.2. Завдання та розв’язки завдань теоретичного туру 
 

Задача 1 (10 клас) 
 

У яких місяцях року Ведмідь (на північному полюсі) та Пінгвін (на 
південному) одночасно можуть спостерігати сонячне затемнення (будь-
яке сонячне затемнення). (Враховуючи що максимальна протяжність тіні 
Місяця 7000км) 

Розв’язок 
У жодні місяці. Це неможливо навіть для часткового затемнення. У 

цьому випадку максимальна відстань між точками спостереження не може 
перевищувати діаметр конусу місячної півтіні. На поверхні Землі, який 
складає приблизно два діаметри Місяця (7000 км, це можна також 
порахувати з геометричних міркувань). Відстань між полюсами Землі 
становить 12742 км. 

 
Задача 2 (11 клас) 

 

Чому дні рівнодення та сонцестояння так називаються? Що є не 
правильним у цих назвах з точки зору астрономії? 

Розв’язок 
Дні рівнодень названі так, тому що тривалість дня на всій Землі, 

окрім районів земних полюсів, майже дорівнює тривалості ночі (тривалості 
ночі та тривалості сутінок). З точки зору астрономії це можливо, коли 
Сонце знаходиться на небесному екваторі, тобто це не день, а момент у 
році. 

Проте рефракція сонячного світла в атмосфері збільшує тривалість 
світлового дня на декілька хвилин. Також світловий день зростає із-за 
того, що Сонце – це не точковий об′єкт і день починається (закінчується) 
у момент сходу (заходу) не центра, а верхнього краю диска Сонця. Ці два 
фактори є причиною того, що рівність тривалості дня й ночі настає не в 
дні, коли Сонце пересікає небесний екватор, а не декілька днів раніше 
весною та на декілька днів пізніше восени. Таким чином, у дні рівнодень, 
тривалість світового дня може на десять і більше хвилин (в залежності від 
широти місцевості) переважати над тривалістю ночі. 

Дні сонцестоянь названі так, тому що в ці дні добова зміна схилення 
Сонце дуже мала (Сонце має екстремальне значення схилення) і висота 
світила у верхній кульмінації не змінюється (майже однакова протягом 
декількох днів). Улітку це означає зупинку в русі Сонця в кульмінації 
«вгору», узимку – «вниз». Звідси й термін – «стояння». Також, як і у 
випадку з рівноденням, з точки зору астрономії «стояння» – не «дні», а 
моменти досягнення екстремальних значень схилення Сонця. 
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Задача 3 (10, 11 клас) 
 

Через який час чергуються припливи у морях та океанах? Приливні 
хвилі у відкритому океані мають висоту близько 1-2 метрів, а поблизу 
берегів континентів стають вищими. Чому приливні хвилі в Чорному морі 
мають висоту лише 10-20 см? 

Розв’язок 
Земля обертається із заходу на схід навколо своєї осі з періодом 

Т1 = 23 год 56 хв. Місяць рухається навколо Землі в тому ж напрямку, що 
й обертання Землі, але з періодом  Т2 = 27,3 доби. Тому припливні хвилі, 
створювані Місяцем, будуть рухатися навколо Землі з періодом Т, для 
якого діє співвідношення: 

1

Т
=

1

Т1
−

1

Т2
 

Звідси отримуємо: Т =
Т1Т2

Т1−Т2
≈ 24 год 50 хв 

Приливні хвилі гідросфери Землі - одна на стороні Землі, яка 
обернена до Місяця, а інша - на зворотній стороні. Тому період, протягом 

якого припливні хвилі прибудуть до певного місця, буде 
Т

2
= 12 год 25 хв. 

Чорне море дуже мілке, тому з його поверхні просто не можна зібрати 
достатню кількість води для вищої приливної хвилі.  
 

Задача 4 (10, 11 клас) 
 

Зоря Дубхе сузір’я Великої Ведмедиці має схилення 𝛿 = 61°45′45′′ 
На якій висоті вона кульмінує в найближчому до Вас місті? 

 

№ 
з/п 

Назва міста Північна широта 
(N) 

Східна довгота 
(E) 

1 Білопілля 51°11ʹ 34°18ʹ 

2 Буринь 51°08ʹ 33°49ʹ 

3 Велика 
Писарівка 

50°25ʹ 35°29ʹ 

4 Глухів 51°40ʹ 33°54ʹ 

5 Конотоп 51°14ʹ 33°13ʹ 

6 Краснопілля 50°46ʹ 35°15ʹ 

7 Кролевець 51°33ʹ 33°23ʹ 

8 Лебедин 50°34ʹ 34°28ʹ 

9 Липова Долина 50°33ʹ 33°48ʹ 

10 Недригайлів 50°50ʹ 33°52ʹ 

11 Охтирка 50°19ʹ 34°54ʹ 

12 Путивль 51°20ʹ 33°51ʹ 

13 Ромни 51°44ʹ 33°28ʹ 

14 Суми 50°54ʹ 34°47ʹ 

15 Шостка 51°51ʹ 33°28ʹ 
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Розв’язок. 
Висота верхньої кульмінації зорі Дубхе: ℎ = 90° − 𝜑 + 𝛿. 
 

Задача 5 (11 клас) 
 

Транснептуновий об'єкт Седна (2003𝑉𝐵12) при спостереженні із 
Землі в даний час має видиму зоряну величину 21𝑚 і знаходиться на 
відстані 89,5 а.о. від Cонця. Оцініть діаметр Седни, якщо її поверхня 
відбиває 30% падаючого на неї світла. Видима зоряна величина Сонця 
при спостереженні із Землі дорівнює −27𝑚. 

Розв’язок 
Визначимо освітленість Седни, тобто кількість енергії від Сонця, яка 

падає на одиницю площі її поверхні. Освітленість обернено пропорційна 
квадрату відстані до джерела випромінювання, тоді освітленість Седни 

𝐸𝑐 =
𝐿⨀

4𝜋𝑟2
. 

Кількість енергії, яку отримує Седна за секунду, дорівнює 휀 = 𝐸𝑐 ∙
𝜋𝑅2, де R – радіус Седни. 

Визначимо освітленість, яку створює Седна на поверхні Землі. 
Оскільки нам точно невідомо взаємне розташування Сонця, Землі і Седни, 
будемо вважати, що Седна віддалена від Землі в середньому також на 
𝑟 = 89,5 а. о. Тоді її освітленість для спостерігача на Землі, можна оцінити 
як 

𝐸 =
𝐴𝜀

2𝜋𝑟2
= 𝐴 ∙

𝐿⨀

4𝜋𝑟2
∙

𝜋𝑅2

2𝜋𝑟2
=

𝐴𝐿⨀𝑅2

8𝜋𝑟4
, де 𝐴 = 0,3.  

Значення радіуса Седни можна визначити, порівнявши видимі зоряні 
величини Седни і Сонця: 

𝑚𝑐 − 𝑚⨀ = 2,5𝑙g

𝐿⨀

4𝜋𝑎⨁
2

𝐴𝐿⨀𝑅2

8𝜋𝑟4

= 2,5𝑙g
2𝑟4

𝐴𝑅2𝑎⨁
2 . 

Звідси, 𝑅 =
𝑟2∙100,2(𝑚⨀−𝑚𝑐)

𝑎⨁
√

2

𝐴
=

(8,95∙10∙1,5∙1011)2∙100,2(−26,7−21)

1,5∙1011 √
2

0,3
≈ 98,562 ∙

104 м ≈ 985,6 км 
 

Задача 6 (10, 11 клас) 
Штучний супутник Землі рухається по коловій орбіті на висоті 600 км 

в площині земного екватора. На екваторі в пункті спостереження 
розміщена нерухома камера, поле зору якої 2,6° х 2,6°. Оцініть 
максимальний проміжок часу, протягом якого камера може неперервно 
спостерігати за супутником. 

Розв’язок 
Радіус орбіти супутника лише на 10 % перевищує радіус Землі, тому 

швидкість руху супутника по орбіті можна вважати першою космічною 

швидкістю 𝑣 ≈ 7,9 
км

с
. По цій же причині також можна знехтувати 

обертанням Землі навколо своєї осі, оскільки її обертання суттєво 
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повільніше за обертання супутника. Тому швидкість супутника відносно 
поверхні Землі в будь-якому випадку приблизно дорівнює швидкості його 
орбітального руху. 

Щоб визначити проміжок часу, протягом якого камера може 
неперервно спостерігати за супутником, розділимо розмір поля камери на 
найменшу можливу кутову швидкість супутника. 

Спочатку з′ясуємо, у якому місце на 
небі кутова швидкість супутника буде 
найменшою. Щоб кутова швидкість 
супутника була найменшою, необхідно 
щоб кут між напрямком на супутник і 
вектор його швидкості був якнайменшим 
(у даному випадку тангенціальна 
складова швидкості також буде 
найменшою), а також щоб відстань до 
супутника була максимальною. 

Якщо намалювати положення 
супутника на орбіті, то можна побачити, 
що ці дві умови виконуються, якщо 
супутник відносно камери знаходиться 
на горизонті. 

Тоді відстань між супутником і камерою буде дорівнювати 𝑙 = 𝑅⨁𝑡gφ, 

а тангенціальна складова швидкості супутника 𝑣тан = 𝑣 sin 𝜑, де 𝑅⨁ =
6400 км – радіус Землі. 

Тоді кутова швидкість руху супутника на горизонті дорівнює: 

𝜔 =
𝑣тан

𝑙
=

𝑣 sin 𝜑

𝑅⨁𝑡gφ
=

𝑣 cos 𝜑

𝑅⨁
=

𝑣

𝑅⨁ + ℎ
 

Сos 𝜑 визначимо з малюнку: cos 𝜑 =
𝑅⨁

𝑅⨁+ℎ
, де ℎ – висота орбіти 

супутника. 

Отже, 𝜔 =
𝑣 cos 𝜑

𝑅⨁
=

𝑣

𝑅⨁+ℎ
. 

Зробимо числові розрахунки: 𝜔 =
7,9 

км

с

6400 км+600 км
≈ 0,0011 с−1. 

Оскільки камеру можна встановити так, щоб спостережувана 
траєкторія руху супутника проходила вздовж діагоналі поля зору камери, 

кутова відстань, яку може відстежити камера, дорівнює √2 ∙ 2,6° ≈3,7°. 
У результаті отримуємо, що можливий час спостереження камери 

дорівнює 336 с або 5,6 хв. 
 
 
 
 
 

  

𝑣Ԧтан 𝑣Ԧ 

ℎ 

𝑅⨁ 
𝜑 
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1.2.3. Завдання та розв’язок завдань практичного туру 
 

Перед вами два досить схожі (але не тотожні) малюнки відомого 
японського художника Ютака Кагая, який малює казкові комп'ютерні 
картини з зображенням зоряного неба та сузір'ями (рис.1 та рис.2).  

A) Покажіть на цих казкових картинах три сузір'я, з’єднавши зорі 
одного сузір’я лініями. 

Б) Порівняйте два малюнки. Дівчина, зображена на них, дивиться в 
сторону півдня. Який з малюнків був намальований пізніше? Відповідь 
обгрунтуйте. 
 

 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Розв’язок 
На малюнках зображені сузір’я Оріона, Тільця, Персея, Малого Пса, 

Зайця, Ерідана.  
На другому рисунку зорі піднялися вправо порівняно з їх 

розташуванням на першому рисунку. 
Оскільки дівчина дивиться на південь, то справа буде захід. Зорі 

рухаються на захід в результаті добового обертання небесної сфери. 
Отже, другий рисунок намальований пізніше, ніж перший. 

 

  

Рис. 1 

Рис. 2 
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2. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з астрономії в  
2018 – 2019 навчальному році 

 
2.1. Склад журі 

 

Голова журі – Кравченко Володимир Олексійович, старший 
викладач кафедри енергетики в АПК Сумського 
національного аграрного університету, 
кандидат фізико-математичних наук (за 
згодою); 

Заступник голови 
журі 

– Салтикова Алла Іванівна, доцент кафедри 
фізики та методики навчання фізики Сумського 
державного педагогічного університету  
імені А.С. Макаренка, кандидат фізико-
математичних наук (за згодою); 

Секретар – Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 
фізики та астрономії комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

 
Члени журі 

Кода  
Світлана Василівна  

– старший викладач кафедри теорії і методики 
змісту освіти комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою); 
 

Експерт-консультант – Пасько Ольга Олександрівна, старший 
викладач кафедри електроніки, загальної та 
прикладної фізики Сумського держаного 
університету, кандидат педагогічних наук (за 
згодою). 
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2.2. Завдання та розв’язки завдань  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
астрономії в 2018 – 2019 навчальному році 

 
2.2.1. Завдання та розв’язки завдань  

туру віртуальних спостережень 
 

1. На знімку зображена плазмосфера Землі, знята в 
ульрафіолетовому діапазоні. Чому плазмосфера має таку 
форму? 

 

 
 

Відповідь. Плазмосфера Землі – це оболонка іонізованого газу 
навколо планети, яка виникає в результаті іонізації молекул верхніх шарів 
атмосфери під дією сонячного вітру. Утримується плазмосфера магнітним 
полем Землі, тому її форма відповідає формі магнітного поля Землі.  
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2. На знімку зображена плазмосфера Землі. 

1. Чому вона має яскраву область 1? 
2. Чому вона має темнішу смугу 2, ніж сусідні області? 
 

 
 

Відповідь. 
1. Яскраві області білого кольору в центрі знімку – полярні сяйва над 

північною частиною земної кулі. 
2. Плазмосфера має темну смугу, направлену в сторону, 

протилежну від Сонця, оскільки Земля створює перешкоду для 
сонячного вітру, тому область за нею – це область «тіні» для 
потоку частинок. 
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3. Чому кільця Сатурна мають різний колір та яскравість? 
 

 
 

Відповідь. Кільця Сатурна світяться відбитим світлом. Колір та 
яскравість відбитого світла залежить від здатності речовини кілець 
відбивати та поглинати світло. Кільце В сформовано водяним льодом, 
який має найбільшу здатність відбивання світла, тому це кільце найбільш 
яскраве. Інші кільця мають домішки, тому вони менш яскраві. Колір кілець 
визначається кольором електромагнітних хвиль, які не поглинулись, а 
відбилися речовиною кілець. 
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4. Яке явище відбувається на Сатурні в момент його зйомки? 
 

 
 

Відповідь. Екватор Сатурна нахилений до площини його орбіти від 
кутом 27° (аналогічно, як і екватор Землі під кутом 23°), тому на ньому (як 
і на Землі) відбувається зміна пір року в півкулях планети. На знімку Сонце 
освітлює кільця Сатурна «з ребра», тому площина екватора планети 
співпадає з площиною орбіти планети. Отже, за знімку зображено Сатурн 
у день рівнодення. 

 

P.S. Зміна вигляду Сатурну під час руху по орбіті під час зміни пір 
року (літо – осінь – зима) у північній півкулі. 
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5. Назвіть типи галактик. 
 

 
 

Відповідь. 1 – спіральна, 2 – еліптична 
 

6. Де на поверхні Марса може знаходитися кратер, який має таке 
зображення? 

 

 
 

Відповідь. Кратер заповнений льодом, який у відбитому світлі має 
білий колір. Вода на поверхні Марса знайдена на північно-полярному 
плато. 
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7. Який космічний об’єкт буде досліджувати зонд НАСА OSIRIS-REX? 
 

 
Відповідь. Астероїд Бенну. 

 
8. Місія НАСА Lucy буде вивчати астероїди, які не були виштовхнуті 

на окраїну Сонячної системи під час її утворення. Чому ці 
астероїди залишилися в Сонячній системі? 

 
Відповідь. Ці астероїди – троянські астероїди Юпітера – рухаються в 

гравітаційно стійких областях, у яких гравітаційні сили зі сторони Сонця та 
Юпітера урівноважені. Тому астероїди не були виштовхнуті за межі 
Сонячної системи. 
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9. Назвіть зоряні скупчення, зображенні на знімку, які найкраще 
спостерігати в січні. 
 

 
 

Відповідь. У сузір’ї Тільці в січні 2019 розташовані два яскравих 
розсіяних зоряних скупчення небесної сфери, які видно неозброєним  
оком – Гіади та Плеяди. 

На фоні Гіад розташована найяскравіша зірка сузіря Тільця – 
червоно-оранжевий гігант Альдебаран (α Тільця, 0,8m). Праворуч від 
Альдебарана видно розкидану V-подібну групу срісних зірочок – розсіяне 
скупчення Гіади. 
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P.S. Склад Гіад (зорі червоним кольором). 

 

 
10. Де знаходиться об’єкт, зображення якого передане космічним 

апаратом «Нові Горизонти»? 

 
Відповідь. Об’єкт, зображений на фото, знаходиться в Поясі 

Койпера.  
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Р.S. Астероїд, на думку вчених, виник під час зіштовхування 2-х 
сферичних тіл після народження Сонячної системи. Тіла утримуються в 
контакті за допомогою гравітаційної взаємодії. Більш масивна частина 
Ultima має діаметр приблизно 19 км, а менша – Thule – 14 км. 
 

11. Як треба розташувати цей годинник у північній півкулі, щоб 
визначити час? Чи буде він правильно показувати час у південній 
півкулі? 

 
Відповідь. Цифрою 12 на північ. Ні, в південній півкулі тінь (стрілка 

сонячного годинника) рухається в протилежному напрямку. 
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12. Який з цих слідів належить Марсу (кольори фотографії 
природні)? 

 

 
 

Відповідь. Жовтий (середній). 
 

13. Як відбувається передача даних від зонду, зображеного на фото, 
на Землю? 

 
 

Відповідь. На фото зображено китайський зонд «Юйту-2», який 3 
січня 2019 року був доставлений космічним апаратом «Чанъэ-4» на 
протилежну від Землі сторону Місяця. Радіосигнали зонду блокуються 
щільними породами речовини Місяця, тому зонд передає знімки через 
супутник-ретранслятор, який знаходиться на орбіті Місяця та розміщений 
так, що з нього видно як обернений від Землі бік Місяця, так і Землю 
одночасно. 
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Р.S. Схематичний огляд місії «Chang’e 4» 
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2.2.2. Завдання та розв’язки завдань теоретичного туру 
 

Задача 1 (10, 11 клас) 
 

Чи можна спостерігати в нижній кульмінації зорю, яка знаходиться в 
верхній кульмінації на південь від зеніту? Чому? Спостерігач у північній 
півкулі. 

 

Розв’язок 
 

Для зорі, яка в верхній кульмінації проходить на південь від зеніту, 
виконується умова: δ<φ (δ – схилення світила, φ – географічна широта 
місця спостереження). Запишемо вираз для висоти зорі в нижній 
кульмінації: 

ℎ = 𝜑 + 𝛿 − 90° . 
Для видимості світила в нижній кульмінації повинно бути h≥0, 

𝜑 + 𝛿 − 90° ≥ 0, 
𝛿 ≥ 90 − 𝜑. 

В нижній кульмінації будуть видимими світила, для яких виконується 
ця умова. 
Відповідь: так, якщо 𝛿 ≥ 90 − 𝜑. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Записано умову видимості зорі в нижній кульмінації, 
яка знаходиться у верхній кульмінації на південь від 
зеніту 

1 

2. Використано вираз для знаходження висоти зорі в 
нижній кульмінації 

1 

3. Встановлено умову видимості світила в нижній 
кульмінації 

1 

4. Виведено умову видимості світила в нижній кульмінації 2 

Усього 5 

 
Методичний коментар. 
Ключовою причиною низького рівня виконання даної задачі стала 

відсутність знань програмового матеріалу з теми «Небесні координати». 
Лише 25 % усіх учасників змагання намагалися записати формулу для 
знаходження висоти зорі в нижній кульмінації, а умову видимості зорі в 
нижній кульмінації, яка знаходиться у верхній кульмінації на південь від 
зеніту, зазначив тільки 1 учень. Обсяг виконання задачі – 30 %. 
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Задача 2 (10, 11 клас) 
 

Де світліше – вдень на Плутоні чи в місячну ніч на Землі? Плутон 
знаходиться на відстані 30 а.о. від Сонця, видима зоряна величина 
Сонця на Землі –26,7m, Місяця –12,7m. 

 

Розв’язок 
 

Видима зоряна  величина характеризує освітленість, яку створює 
світило. Оскільки відстань до Плутона в 30 разів більша, ніж до Землі, 
освітленість на Плутоні в 302=900 разів менша: 

𝐸З

𝐸П
= 900. 

За формулою Погсона знаходимо видиму зоряну величину Сонця 
на Плутоні. За умовою, видима зоряна величина Сонця на Землі mЗ=–
26,7m, тоді 

𝑚З − 𝑚П = −2,5𝑙𝑔
𝐸З

𝐸П
, 

𝑚П = 𝑚З + 2,5𝑙𝑔
𝐸З

𝐸П
= −26,7𝑚 + 2,5𝑙𝑔900 ≈ −19,3𝑚. 

Видима зоряна величина Сонця на Плутоні менша, ніж повного 
Місяця, тобто освітленість, створена Сонцем на Плутоні більша, ніж 
повним Місяцем на Землі. Відмінність освітленостей можна знайти за 
формулою: 

𝐸П

𝐸М
= 2,512−(𝑚П−𝑚М) = 2,512−(−19,3−(−12,7)) = 2,5126,6 ≈ 440 разів. 

Відповідь: на Плутоні. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Використано залежність між освітленостями на Землі 
та Плутоні 

2 

2. Визначено видиму зоряну величину Сонця на Плутоні 2 

3. Зроблено порівняння видимої зоряної величини Сонця 
на Плутоні та повного Місяця на Землі 

1 

4. Обчислено відношення освітленостей 1 

5. Зроблено висновок 1 

Усього 7 

 
Методичний коментар. 
Задачу повністю виконали 50 % учасників 10-го та 75 % – 11-го класу. 

Інші учні не зорієнтувалися в тому, що необхідно використати формулу 
Погсона для знаходження видимої зоряної величини Сонця на Плутоні. 
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Задача 3 (10, 11 клас) 
 

Оцінити величину інтервалу часу, протягом якого сходить Сонце 
(тобто час між моментом появи верхнього краю сонячного диска і 
моментом, коли диск повністю опиниться над горизонтом) на широті Сум 

(≈51°) у день рівнодення. Видимий діаметр сонячного диска вважати 
рівним 30'. 

Розв’язок 
 

У день рівнодення Сонце знаходиться на небесному екваторі, 

площина якого розташована під кутом 900 − 𝜑 = 900 − 51° = 390 до 
площини горизонту. Такий самий кут утворює траєкторія добового руху 
Сонця з лінією горизонту (див. рис.). 

 
 

Сонце в цей день сходить в точці сходу. З рисунка зрозуміло, що 
відрізок, який пройшов сонячний диск (в кутових одиницях) за час сходу 

𝑙 =
𝑑

𝑠𝑖𝑛390
≈ 1,59𝑑 ≈ 0,79°. 

Небесна сфера робить повний оберт (360°) приблизно за 24 години,  
повертаючись (разом із Сонцем) на 1 градус за 4 хвилини. Тоді повний час 
сходу Сонця 𝑡 = 0,79 ∙ 4 ≈ 3,2 хв (без врахування явища рефракції).  

Відповідь: 3,2 хвилини. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Визначено кут, під яким розташована площина 
небесного екватора до горизонту 

2 

2. Зроблено малюнок та визначено шлях, який проходить 
центр Сонячного диска (у кутових одиницях) 

2 

3. Визначено час сходу Сонця 2 

Усього 6 
 

Методичний коментар. 
Дану задачу намагалися розв’язувати 37,5 % учасників. Ніхто з них 

не врахував лінійні розміри Сонячного диску для визначення переміщення 
центру диска, що й стало основною помилкою. 
 

Горизонт 

Небесний екватор 
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Задача 4 (10 клас) 
 

Планету видно на Землі опівночі. Далі чи ближче від Сонця міститься 
ця планета, ніж Земля? Відповідь поясніть.   

 

Розв’язок 
 

Опівночі спостерігач знаходиться на нічній стороні Землі (точка О). 
Він може бачити лише ті об’єкти, що знаходиться над горизонтом у цей 
момент часу. Якщо планета у верхній кульмінації (варіант 1), то, очевидно, 
вона знаходиться далі від Землі. Якщо планета у точці 2, то довжина 
сторони навпроти тупого кута в трикутнику Сонце-Земля-планета буде 
більшою, ніж довжина сторони Сонце-Земля. Навіть якщо планета 
знаходиться поблизу горизонту (варіант 3), то у прямокутному трикутнику 
Сонце-Земля-планета гіпотенуза Сонце-планета більша, ніж катет Сонце-
Земля. Отже, планета є зовнішньою. 

 
Внутрішні планети (ті що ближче до Сонця, ніж Земля) не можуть 

спостерігатися з наших широт протягом ночі (лише вранці чи ввечері), тоді 
як зовнішні можуть. 

Відповідь: планета міститься далі від Сонця.  
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Розглянуто можливі ситуації розташування планети, 
Землі та Сонця 

3 

2. Порівняно відстані від Сонця до планети та Землі 3 

3. Зроблено висновок про розташування планети 1 

Усього 7 
 

Методичний коментар. 
Усі учні відповіли на запитання задачі. Однак обгрунтування 

відповіді за допомогою рисунка зробили 50 % учасників, а решта – 
виходила з відомих фактів, що внутрішня планета може бути видима 
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вранці або ввечері, не аналізуючи можливості розташування планети на 
горизонті. 

 
Задача 5 (11 клас) 

 
Зореліт рухається до центра Галактики. На якій відстані від Сонця 

астронавти не зможуть бачити Сонце неозброєним оком? Видима зоряна 

величина Сонця 𝑚 = −27,7𝑚.  
 

Розв’язок 
 

Спосіб 1 
Вважаємо, що гранична видима зоряна величина для людського ока 

становить +6𝑚.  

Отже, видима зоряна величина Сонця для астронавтів, коли вони 
вже не зможуть бачити Сонце, має зрости на 

∆𝑚 = 6𝑚 − (−27,7𝑚) = 32,7𝑚. 

За формулою Погсона освітленість від Сонця для астронавтів має 
зменшитись в  

𝐸1

𝐸2
= 2,512𝑚2−𝑚1 = 2,512Δ𝑚 = 2,51232,7 = 

= (2,512)5∙
32,7

5 = 1006.54 = 1013,08 разів 
Оскільки освітленість обернено пропорційна квадрату відстані, то 

𝐸1

𝐸2
=

𝑟2
2

𝑟1
2. 

Звідки 𝑟2 = 𝑟1√
𝐸1

𝐸2
= 𝑟1√1013,08 = 106,54𝑟1. 

Отже, відстань до Сонця має зрости в 106.54 рази, тобто становитиме 

𝑟2 = 106,54 ∙ 1 а. о. ≈ 3,47 ∙ 106 а. о =
3,47∙106

206265
≈ 16,8 пк. 

 

Спосіб 2 
Абсолютна зоряна величина Сонця може бути виражена через 

обидві відстані співвідношеннями: 
𝑀 = 𝑚1 + 5 − 5lg 𝑟1     та     𝑀 = 𝑚2 + 5 − 5lg 𝑟2. 

Звідси 𝑚1 + 5 − 5lg 𝑟1 = 𝑚2 + 5 − 5lg 𝑟2; 
 

5lg 𝑟2 = 𝑚2 − 𝑚1 + 5lg 𝑟1; 
 

lg 𝑟2 =
𝑚2−𝑚1

5
+ lg 𝑟1; 

 

𝑟2 = 10
𝑚2−𝑚1

5 +lg 𝑟1 = 𝑟1 ∙ 10
𝑚2−𝑚1

5  
 

𝑟2 = 1 а. о.∙ 10
6−(−26,7)

5 = 3,47 ∙ 106 а. о =
3,47 ∙ 106

206265
≈ 16,8 пк 
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Реальна відстань буде меншою за рахунок міжзоряного поглинання 
світла, яке в площині Галактики складає поблизу Сонця в середньому 2m 

 

на 1 кпк. Однак, оскільки одержаний нами результат значно менший 1 кпк, 
поглинання можемо не враховувати.  

Відповідь: 16,8 пк. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Зазначено граничну видиму зоряну величину 
людського ока 

1 

2. Визначено зміну видимої зоряної величини Сонця 1 

3. Розраховано зміну освітленості Сонця 2 

4. Використано залежність освітленості зорі від відстані 2 

5. Визначено відстань до Сонця 1 

Усього 7 
 

Методичний коментар. 
Задачу повністю розв’язали 25 % учасників, частково – 50 %.  

 
Задача 6 (10, 11 клас) 

 
Космічний корабель рухається навколо Землі по коловій орбіті 

радіусом 𝑟1. У деякий точці орбіти вмикаються гальмівні двигуни й 

корабель переходить на еліптичну орбіту. Визначити час, за який 
приземлиться космічний корабель. 

 

Розв’язок 
 

Швидкість руху корабля на коловій орбіті знаходимо з другого закону 

Ньютона та закону всесвітнього тяжіння: 𝐹т =  𝑚𝑎дц; 
𝐺𝑚𝑀⊕

𝑟1
2 =

𝑚𝑣1
2

𝑟1
; 

   𝑣1
2 =

𝐺𝑀⊕

𝑟1
. 

Запишемо третій закон Кеплера для супутника на першій (коловій) 
та другій (еліптичній) орбітах: 

𝑇1
2

𝑇2
2 =

𝑟1
3

𝑟2
3. 

Період руху по коловій орбіті: 

𝑇1 =
2𝜋𝑟1

𝑣1
. 

Точка ввімкнення двигунів для еліптичної орбіти буде точкою 
апогею, точка перигею буде на поверхні Землі. Тоді велика піввісь 
еліптичної орбіти  

r2 =
R⊕+r1

2
 . 
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З  урахуванням цього маємо: 

(
2𝜋𝑟1

𝑣1
)

2

𝑇2
2 =

𝑟1
3

(
𝑅⊕+𝑟1

2
)

3, 

4π2𝑟1
2

𝑣1
2

𝑇2
2 =

8𝑟1
3

(𝑅⊕+𝑟1)
3, 

𝑇2
2 =

8𝑟1
3

(𝑅⊕+𝑟1)
3 ∙

𝑣1
2

4π2𝑟1
2 =

2𝑟1

π2(𝑅⊕+𝑟1)
3 ∙

𝐺𝑀⊕

𝑟1
=

2𝐺𝑀⊕

π2(𝑅⊕+𝑟1)
3, 

𝑇2 = √
𝜋2(𝑅⊕+𝑟1)3

2𝐺𝑀⊕
= 2𝜋√

(𝑅⊕+𝑟1)3

8𝐺𝑀⊕
. 

До моменту приземлення корабель проходить половину траєкторії, 
так що час до приземлення складає половину періоду обертання: 

𝑡 =
𝑇2

2
= 𝜋√

(𝑅⊕+𝑟1)3

8𝐺𝑀⊕
. 

Відповідь: час до приземлення 𝑡 = 𝜋√
(𝑅⊕+𝑟1)3

8𝐺𝑀⊕
. 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Застосовано ІІ закон Ньютона та визначено швидкість 
руху корабля на коловій орбіті 

2 

2. Використано третій закон Кеплера 1 

3. Використано формулу періоду обертання на коловій 
орбіті 

1 

4. Зазначено початкове та кінцеве положення корабля на 
еліптичній орбіті та визначено її велику піввісь 

1 

5. Виведено вираз для розрахунку періоду руху корабля 
по еліптичній орбіті 

1 

6. Визначено час приземлення 1 

Усього 7 
 

Методичний коментар. 
Задачу повністю розв’язали 25 % учасників, частково – 12,5 %, не 

приступили до виконання задачі – 50 %. 
 

Задача 7 (10, 11 клас) 
 

Визначити тривалість доби на планеті, радіус якої удвічі менший за 
радіус Землі, маса у 8 раз менша за масу Землі, а пружинні ваги на 
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екваторі показують на 1% меншу вагу, ніж на полюсі. Радіус Землі 
прийняти рівним  RЗ=6400 км. 

 

Розв’язок 
 

Для знаходження тривалості доби на 
планеті (тобто періоду обертання навколо 
власної осі) скористаємося співвідношенням: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
, де 𝜔 – кутова швидкість обертання 

планети).  
Запишемо другий закон Ньютона для тіла 

масою 𝑚, що знаходиться на екваторі планети. 
За умовою, рівнодійна сили тяжіння та реакції 
опори (величина останньої і є вага) складає на 
екваторі 1% від сили тяжіння на полюсі, де 
немає нормального прискорення і тому 
аналогічна рівнодійна дорівнює нулю.  

Тоді 𝑚𝑎дц = 0,01𝐹𝐺п; 

𝑚𝜔2𝑅 = 0,01 ∙ 𝐺
𝑀𝑥𝑚

𝑅2 ; 

𝑚𝜔2𝑅 = 0,01 ∙ 𝐺
𝑀З𝑚

8 ∙ (
𝑅З

2 )
2 = 0,01 ∙ 𝐺

𝑀З𝑚

2𝑅З
2 =

1

2
∙ 0,01 ∙ 𝑚𝑔З; 

𝜔2 =
0,01𝑔З

2𝑅
=

0,01𝑔З

2∙(
𝑅З
2

)
=

0,01𝑔З

𝑅З
. 

У даних виразах: МЗ – маса Землі, G – гравітаційна стала, R = RЗ/2 – 
радіус планети.  

За кутовою швидкістю обертання знаходимо період: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
= 2𝜋√

𝑅З

0,01𝑔З
= 2𝜋 ∙ √

6,4∙106

0,01∙9,8
≈ 50750 с. 

Отже період дорівнює приблизно 0,59 земних діб. 
Відповідь: 0,59 земних діб. 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Використано формулу періоду обертання планети 1 

2. Зроблено аналіз діючих сил та відповідний малюнок 2 

3. Записано ІІ закон Ньютона 1 

4. Застосовано закон всесвітнього тяжіння 2 

5. Виведено вираз для кутової швидкості обертання 
планети 

1 

6. Виведено вираз для визначення тривалості доби та 
зроблено числові розрахунки 

2 

Усього 9 
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Методичний коментар. 
Фізична ситуація задачі є типовою й зустрічається серед задач з 

фізики з теми «Закон всесвітнього тяжіння». Але лише 1 учасник 
частково розв’язав задачу (67 % від повного розв’язку). 

 
Задача 8 (10 клас) 

 
Космічний корабель здійснює 

переліт від Землі до Марса по 
гоманівській орбіті (в перигелії ця орбіта 
дотикається до орбіти Землі, а в афелії – 
орбіти Марса).  Такий політ триває 258 
діб. Визначте мінімальний час, протягом 
якого космонавтам доведеться чекати 
моменту відправлення в зворотній шлях 
по орбіті такої ж форми. Орбіти планет 
вважати коловими і такими, що лежать в 
одній площині. Сидеричний період 
обертання Землі – 1 рік, Марса – 1,88 
року.  

 

Розв’язок 
 

У момент прильоту 
космічного корабля на Марс Земля 
буде знаходитися в положенні 1 та 
випереджатиме Марс на кут  

𝜑 = 𝜔З𝑡 − 𝜋, де 𝜔З =
2𝜋

𝑇З
 – кутова 

швидкість Землі.  
У момент відправлення з 

Марсу Земля повинна відставати 

на такий же кут 𝜑 і знаходитися в 

положенні 2 по відношенню до 
Марса. Отже, час очікування 
дорівнює часу, за який Земля 

пройде кутову відстань 2𝜋 − 2𝜑 за 

умови нерухомого Марса. Цей час  

𝜏 =
2𝜋−2𝜑

𝜔З−𝜔М
, 

де (З–М) – відносна кутова швидкість Землі і Марса.  

Після підстановки одержимо: 
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𝜏 =
2(𝜋 − 𝜑)

2𝜋
𝑇З

−
2𝜋
𝑇М

=
2 (𝜋 −

2𝜋
𝑇З

𝑡 + 𝜋)

2𝜋
𝑇М − 𝑇З

𝑇З𝑇М

=
4𝜋 (1 −

𝑡
𝑇З

)

2𝜋
𝑇М − 𝑇З

𝑇З𝑇М

=
2 (1 −

𝑡
𝑇З

) 𝑇З𝑇М

𝑇М − 𝑇З
 

𝜏 =
2 ∙ (1 − 

258
365.24

) ∙ 1 ∙ 1,88

1,88 − 1
≈ 1,25 року = 457 діб 

Відповідь: космонавтам доведеться чекати моменту відправлення в 
зворотній шлях 457 діб. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Визначено розташування планет у момент прильоту 2 

2. Визначено конфігурацію планет у момент відльоту 2 

3. Визначено кутові швидкості планет 1 

4. Визначено час очікування 3 

5. Здійснено числові розрахунки 1 

Усього 9 
 

Методичний коментар. 
50 % учасників розв’язали задачу частково. Вони проаналізували 

конфігурації планет, необхідні для старту космічного корабля, але 
помилилися у визначенні швидкостей планет та їх кутових швидкостей 
обертання. Розв’язок решти учнів грунтувався на визначенні синодичного 
періоду Марса. 

 
Задача 9 (11 клас) 

 
Космічний корабель здійснює 

переліт від Землі до Марса по 
гоманівській орбіті (в перигелії ця 
орбіта дотикається до орбіти Землі, а 
в афелії – орбіти Марса). Знайдіть час 
такого польоту, а також мінімальний 
час, протягом якого космонавтам 
доведеться чекати моменту 
відправлення у зворотній шлях по 
орбіті такої ж форми. Орбіти планет 
вважати коловими і такими, що лежать 
в одній площині.  
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Розв’язок 

 
 

Велика піввісь гоманівської орбіти дорівнює півсумі радіусів орбіт 
Марса і Землі: 

𝑎 =
𝑎З+𝑎М

2
=

1 а. о. +1,52 а. о.

2
= 1,26 а. о. 

Період обертання космічного корабля Т по цій орбіті знайдемо з 
третього закону Кеплера: 

𝑇З
2

𝑇2 =
𝑎З

3

𝑎3, 

де 𝑇З = 1 рік, 𝑎З = 1а. о.  

Тоді 𝑇 = 𝑇З√
𝑎3

𝑎З
3 = 1 ∙ √

1,263

13 ≈ 1,414 року ≈ 516 діб. 

Час польоту із Землі на Марс  

𝑡 =
𝑇

2
= 258 діб. 

У момент прильоту космічного корабля на Марс Земля буде 

знаходитися в положенні 1 і випереджатиме Марс на кут =Зt–, де 

𝜔З =
2𝜋

𝑇З
 – кутова швидкість Землі.  

У момент відправлення з Марса Земля повинна відставати на такий 

же кут  і знаходитися в положенні 2 по відношенню до Марса. Отже, час 

очікування дорівнює часу, за який Земля пройде кутову відстань 2-2 за 
умови нерухомого Марса. Цей час  

𝜏 =
2𝜋−2𝜑

𝜔З−𝜔М
, 
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де 𝜔З − 𝜔М – відносна кутова швидкість Землі і Марса,  𝜔М =
2𝜋

𝑇М
 – кутова 

швидкість Марса, ТМ – період обертання Марса (1,88 року, можна знайти 
з третього закону Кеплера). 

Після підстановки одержимо: 

𝜏 =
2(𝜋−𝜑)
2𝜋

𝑇З
−

2𝜋

𝑇М

=
2(𝜋−

2𝜋

𝑇З
𝑡+𝜋)

2𝜋
𝑇М−𝑇З
𝑇З𝑇М

=
4𝜋(1−

𝑡

𝑇З
)

2𝜋
𝑇М−𝑇З
𝑇З𝑇М

=
2(1−

𝑡

𝑇З
)𝑇З𝑇М

𝑇М−𝑇З
; 

 

𝜏 =
2 ∙ (1 − 

258
365.24

) ∙ 1 ∙ 1,88

1,88 − 1
≈ 1,25 року = 457 діб 

Відповідь: час польоту із Землі на Марс по гоманівській орбіті 258 
діб, космонавтам доведеться чекати моменту відправлення в зворотній 
шлях 457 діб. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Визначено велику піввісь орбіти космічного апарату 1 

2. Визначено період обертання по ній та час польоту 1 

3. Визначено конфігурацію планет у момент прильоту 2 

4. Встановлено необхідну конфігурацію планет для 
зворотнього старту 

2 

5. Визначено кутові швидкості планет 1 

6. Оцінено мінімальний час очікування 1 

7. Здійснено числові розрахунки 1 

Усього 9 
 

Методичний коментар. 
75 % учасників розв’язали задачу частково. Вони визначили велику 

піввісь орбіти космічного апарату і час польоту. Але другу частину задачі 
(визначення мінімального часу очікування) повністю не зробив жоден з 
учнів. Основною помилкою учнів 11-го класу, як і учнів 10-го класу, був 
хибний шлях, який грунтувався на визначенні синодичного періоду Марса. 
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2.2.3. Завдання та розв’язок завдання практичного туру 
 

 

Незвичайний вибух зорі V838 у сузір’ї Єдинорога (V838 Mon) 
 

6 січня 2002 року австралійський астроном-аматор Н. Дж. Браун 
переглядав зображення однієї з областей зоряного неба, зняті в різні дні 
за допомогою телескопа для пошуку нових зірок. На одній з фотографій 
він помітив новий об’єкт, який з’явився на небі. Астроном повідомив про 
своє відкриття астрономічній спільноті.  

 

 
 
Почалося інтенсивне спостереження за цим об’єктом, який повів 

себе дивним чином. У лютому, всього за один день різко зріс блиск зорі 
від 11𝑚 до 6,5𝑚! Потім блиск повільно зменшився. Але на початку березня 
почалося нове зростання блиску – від 9𝑚 до 7,5𝑚. Після цього блиск знову 
неухильно знижувався. 

Природа вибуху все ще залишалася таємницею для вчених. За 
деякими значеннями випромінювання явище нагадувало вибух нової зорі, 
але за  
іншими – проходження випромінювання від потужного космічного вибуху 
через туманність, утворену зорею на більш ранніх етапах її еволюції. У 
другому випадку світло розсіювалось би частинками пилу туманності й 
робило б її більш помітною для спостереження. 

Для виконання завдання використайте інформацію з негативного 

знімку області V838 розмірами 14,6′ х 9,8′ (рис. 1). 
Завдання. 
1. Розгляньте серію фотографій V838 (рис.2) 
2. Зробіть необхідні вимірювання та побудуйте графік залежності 

діаметра освітленої частини газової хмари (у кутових секундах) від часу. 
3. Наведіть аргументи, які підтверджують думку, що астрономи 

спостерігали поширення світла, відбитого від частинок туманності. 
4. Оцініть відстань до V838 Mon.
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Розв’язок 

 
Вимірюємо лінійкою діаметр освітленої газової хмари. Оскільки 

межа зображення хмари відхиляється від форми кола, тому вимірювання 

здійснюємо у декількох напрямах, наприклад, у горизонтальному та 

вертикальному, усереднюємо їх значення та заносимо до таблиці. 

 

Дата 
Кількість днів від 
початку вибуху 

Діаметр газової 
хмари, мм 

Кутовий діаметр 
газової хмари, ′′ 

20.05.2002 0 28 36,4 

02.09.2002 161 41 53,3 

28.10.2002 211 46 59,8 

17.12.2002 233 50 65 

08.02.2004 598 80,5 104,7 

 
Щоб отримати значення діаметра хмари в кутових величинах, 

необхідно визначити масштаб на серії фотографій V838. З цією метою 

виберемо зображення двох зірок на фотографіях V838 та негативному 

знімку області V838 з відомими кутовими розмірами. 

На негативному знімку за допомогою лінійки виміряємо розміри 

області V838 та розрахуємо масштаб у кутових величинах. Ширина 

негатива – 204 мм, що відповідає куту 14,6′ або 14,6′ ∙ 60′′ = 876′′. 

Масштаб: 
876′′

204 мм
= 4,294

′′

мм
. 

Відстань між двома зірками на негативі 10 мм, тому кутова відстань 

між ними 42,94′′. 

На серії з п’яти фотографій відстань між вибраними зорями 33 мм, 

що відповідає кутовій відстані 42,94′′.  

Отже масштаб фотографій 
42,94′′

33 мм
= 1,3

′′

мм
. 

Лінійні розміри газової хмари, зображеної на фотографії, 

переводимо в кутову відстань та заносимо дані в таблицю. 

Будуємо графік залежності діаметра газової хмари від часу. 
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Графіком зміни діаметра газової хмари від часу є лінійна залежність. 

Отже, діаметр хмари зростає з постійною швидкістю, тому на знімках 

спостерігається проходження випромінювання від потужного космічного 

вибуху через туманність, утворену зорею на більш ранніх етапах її 

еволюції. Якби швидкість розширення була нерівномірною, то це швидше 

всього відповідало ситуації вибуху наднової зорі та розширенню її 

скинутої оболонки: з часом швидкість розширення повинна зменшитися. 

Точка, що відповідає даті виникнення явища – 6 січня 2002 року, – 

позначена зеленим кольором і розміщена у від’ємній частині осі часу. 

Від моменту отримання першої фотографії в серії до п'ятої світло 

поширюється 598 днів, або 1,64 року. Таким чином, світло пройшло  

1,64 світлових років. Але з графіка видно, що вибух у центрі туманності 

відбувся набагато раніше, ніж астроном-аматор зафіксував його 6 січня 

2002 року. Якщо припустити, що вибух відбувся у цей день, то світло 

поширювалось 2 роки. Тоді радіус туманності на останній фотографій серії 

дорівнює 2 світлових роки, а її діаметр – 4 світлових роки.  

За цими даними можемо розрахувати відстань до туманності: 

𝑟 =
4 св. р.∙ 60′ ∙ 60′′ ∙ 180°

223′′ ∙ 3,14
≈ 26000 св. р. 
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№ 
з/п 

Критерії оцінювання: 
Кількість 

балів 

1. Виміряно діаметри туманності на фотознімках 2 

2. Визначено масштаб фотознімків 2 

3. Розраховано кутові діаметри туманності на знімках 2 

4. Побудовано графік залежності кутового діаметра 
туманності від часу та встановлена лінійна залежність 
між величинами 

3 

5. Наведено аргументи щодо природи об’єкту: 
поширення світла, відбитого від частинок туманності 

4 

6. Визначено лінійний розмір туманності 3 

7. Одержано формулу для оцінки відстані до туманності 3 

8. Зроблено числові розрахунки 1 

 Усього 20 

 
Методичний коментар. 

Завдання практичного туру передбачало застосування умінь роботи 

з астрономічними фотознімками та обробки досліджуваних даних. 

Результати виконання цього завдання свідчать, що в учнів не 

сформовані навички визначення масштабу астрономічних об’єктів за 

допомогою порівняння його з відомим масштабом іншого фото, кутових 

розмірів об’єктів за результатами вимірювання лінійних розмірів об’єктів 

на знімках.  

Також 37,5 % учнів допустили помилки при побудові графічної 

залежності, порушивши рівномірність нанесення вибраного масштабу 

даних на осях графіка. Це порушило функціональну залежність між 

параметрами графіка та стало причиною того, що учні не змогли побачити 

лінійну залежність між величинами та навести аргументи, які 

підтверджують думку, що астрономи спостерігали поширення світла, 

відбитого від частинок туманності. 

Максимальна оцінка за виконання завдання – 40 %. 
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2.4. Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з астрономії в 2018 – 2019 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових дисциплін та згідно наказу Департамента освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації від 11.12.2018 № 794-ОД «Про 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд 

учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2018/2019 навчальному році» 27-28 січня 2018 року проведена олімпіада 

з астрономії серед учнів 10 та 11 класів. 

Олімпіада проводилася на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. У закладі було створено належні 

умови для організації й проведення олімпіади. Олімпіада відбулася без 

порушення умов її проведення. 

Представили учасників олімпіади міста Конотоп, Шостка, Суми, 

Кролевецька та Тростянецька об’єднані територіальні громади. 

У ІІІ етапі олімпіади з астрономії брали участь 8 учнів, що складає  

66,7 % від квоти (12 учнів). З них учнів: 9-го класу – 1, 10-го класу – 3;  

11-го класу – 4.  

Олімпіада з астрономії проводилася у два тури: 

 спостережувальний та практичний (передбачали виконання 

завдань на розпізнавання астрономічних об’єктів та пояснення 

астрономічних явищ і їх закономірностей за слайдовими 

демонстраціями та завдання на застосування методів та засобів 

обробки результатів астрономічних досліджень, співвідношення 

результатів практичної діяльності з теорією); 

 теоретичний (виконання задач, розв’язання яких базується на 

знаннях про закони руху небесних тіл, їх фізичну природу та 

охоплюють усі розділи курсу «Астрономії» відповідно до 

навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки 

України). 

Завдання були розроблені предметно-методичною комісією у складі 

2-х осіб: Кравченко В.О. (голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

астрономії), Карпуша В.М. (методист фізики Сумського ОІППО).  

Завдання охоплювали зміст програми з астрономії профільного 

рівня, затверджених Міністерством освіти і науки України, у обсязі, який 

засвоїли учні 11-го класу на момент проведення олімпіади. 
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До складу журі увійшли 5 представників вищих навчальних закладів  

м. Суми (1 викладач Сумського державного університету, 1 – Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 1 – Сумського 

національного аграрного університету, 2 – Сумського ОІППО). З них: 1 –  

кандидат педагогічних наук, 2 – кандидати фізико-математичних наук, 1 – 

старший викладач, 1 – методист. 

З метою оцінювання завдань олімпіади журі розробило єдині критерії 

оцінювання до кожного завдання та шкалу оцінювання.  

Найбільша кількість балів за правильно виконані завдання: 

‒ теоретичний тур: 10 клас – 26,5 балів, 11 клас – 33 бали 

(максимальна кількість балів туру – 50 балів);  

‒ тур віртуальних спостережень: 10 клас – 6,5 балів, 11 клас –  

5,9 балів (максимальна кількість балів туру – 10 балів);  

‒ практичний тур: 10 – 6 балів, 11 клас – 8 балів (максимальна 

кількість балів туру – 20 балів).  

Середній бал виконання завдань склав: 

‒ теоретичний тур – 10 клас – 13,63 балів, 11 клас – 18,38 балів); 

‒ тур віртуальних спостережень –  10 клас – 4,18 балів, 11 клас – 

4,76 балів;  

‒ практичний тур – 10, 11 клас – по 4,25 балів. 

Середній бал виконання завдань усіх турів склав 22,05 бала  

(10 клас), 27,15 балів (11 клас). 

Кількість переможців у 10-х та 11-х класах склала 50 % від кількості 

учасників олімпіади. 

За результатами ІІІ етапу олімпіади було присуджено 4 призові 

місця: 

‒ 10 клас:  І місце – 1 учень, ІІ місце – 1 учень; 

‒ 11 клас:  І місце – 1 учень, ІІ місце – 1 учень. 

Найкращі результати показали команди загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Шостки (2 переможця, 100 % результативність), 

м. Суми (1 переможець, 100 % результативність), м. Конотоп  

(1 переможець, 33 % результативність). 

3 учителя фізики та астрономії підготували переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. Із них Таранова 

Тетяна Юріївна, учитель фізики та астрономії Шосткинського навчально-

виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради – 2-х переможців.  
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2.5. Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з астрономії в 2018 – 2019 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учня 

Навчальний заклад 
Клас 

навчання 

Зайняте 

місце 

1.  

Вакал 

Єгор 

Андрійович 

Комунальна установа 

Сумська класична гімназія 

Сумської міської ради, 

Сумської області 

11 І 

2.  

Костоглод 

Діана 

Олександрівна 

Шосткинський навчально-

виховний комплекс: 

спеціалізована школа  

І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради 

Сумської області 

11 ІІ 

3.  

Гриценко 

Роман 

Олександрович 

Шосткинський навчально-

виховний комплекс: 

спеціалізована школа  

І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради 

Сумської області 

10 І 

4.  

Лисенко 

Микола 

Валерійович 

Конотопська гімназія 

Конотопської міської ради  

Сумської області 
10 ІІ 
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2.6. Список учителів, які підготували переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії  

в 2018 – 2019 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

вчителя 

Навчальний заклад 
Кількість 

переможців 
Місця 

1.  Папенко 

Микола 

Миколайович 

Конотопська гімназія 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

1 ІІ 

2.  Северин 

Віктор 

Миколайович 

Комунальна установа Сумська 

класична гімназія Сумської 

міської ради 

1 І 

3.  Курносенко 

Ольга 

Василівна 

Шосткинський навчально-

виховний комплекс: 

спеціалізована школа  

І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради 

Сумської області 

1 ІІ 

4.  Таранова 

Тетяна 

Юріївна 

Шосткинський навчально-

виховний комплекс: 

спеціалізована школа  

І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради 

Сумської області 

1 І 
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4. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі в 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з астрономії 
 

Залучення здобувачів освіти до участі в олімпіаді має важливе 

значення, оскільки сприяє розвиткові пізнавального інтересу здобувачів 

до вивчення астрономії, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі 

в змаганнях. 

Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії проводиться у двох 

групах: серед учнів 11-х класів та 10-х класів, до якої також залучаються 

учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів, зокрема, 

8-9 класів.  

До пакетів завдань усіх етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

астрономії включаються як теоретичні задачі, так і завдання практичної 

спрямованості. 

Зміст завдань теоретичного спрямування включає основні категорії 

та поняття, передбачені астрономічним складником освітньої програми 

«Фізика та астрономія» профільного рівня для закладів загальної 

середньої освіти, вимогами оргкомітетів міжнародної учнівської олімпіади 

з астрономії та міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики 

(додаток 1). Зауважимо, що розв’язання цих задач потребує використання 

знань про методи і результати вивчення законів руху, фізичної природи, 

еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому, методів математичного 

обчислення. Для більшості з них необхідні поглиблені знання з 

математики та фізики. 

Зміст завдань практичного спрямування складається з 

розрахункової та спостережної (або демонстраційної) частин. 

Розрахункові завдання передбачають: 

‒ застосування методів та засобів обробки результатів 

астрономічних досліджень, співвідношення результатів 

практичної діяльності з теорією, формулювання висновків 

відповідно до запропонованої інформації;  

‒ виявлення навичок роботи з картами зоряного неба, каталогами 

та діаграмами для знаходження астрономічних об’єктів та їхніх 

характеристик (наприклад, розрахунки зоряних величин, радіусів, 

світності, нанесення на карту за ефемеридами об'єктів тощо), 

вільним віртуальним планетарієм Stellarium та передбачення 

певних астрономічних подій.  

Демонстраційна частина – це слайдова презентація із декількома 

завданнями на розпізнавання астрономічних об’єктів та пояснення 

астрономічних явищ і закономірностей. 
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Під час підготовки учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді 

з астрономії рекомендуємо враховувати тематику завдань IV етапу 

Всеукраїнських та Міжнародних учнівських олімпіад з фізики попередніх 

років. Ознайомитися з форматом завдань можна на сайті: Учнівські 

олімпіади з астрономії: http://usao.org.ua. 

Окрім того, використовувати посібники, рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України для використання в закладах 

загальної середньої освіти, переліки яких подаються на офіційних web-

ресурсах Міністерства освіти і науки України 

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programipidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon) 

та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

(https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).  

Також для підготовки радимо користуватися збірниками задач: 

1. Кузьменков С. Г. Сонячна система: збірник задач: навчальний 

посібник / С. Г. Кузьменков, І. В. Сокол. – Київ: Вища школа,  

2007. – 168 с.  

2. Кузьменков С. Г. Зорі: астрофізичні задачі з розв'язанням: 

навчальний посібник / С. Г. Кузьменков. – Київ: Освіта України, 

2010. – 206 с.  

3. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач по астрономии /  

Б.А. Воронцов-Вельяминов. – М.: Просвещение, 1980. – 56 с. 

4. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии / М.М. Дагаев – М.: 

Просвещение, 1980. – 128с. 

5. Gregorz Snachowski and Chatiff Kenjaya; International Olympiad on 

astronomy and astrophysics problems; PT.TRISULA ADISAKTI 

Publishing House; 1st edition (2015).  

6. Aniket Sule; Problems and Solutions, Paperback – August 26, 2015. 

Також звертаємо увагу вчителів астрономії на психологічну 

підготовку здобувачів освіти до участі в олімпіаді. Оскільки завдання 

олімпіади за своєю суттю відрізняються від контрольних робіт та 

загальний обсяг запропонованих завдань дещо перевищує обсяг роботи, 

передбаченої на відведений час, та учням потрібно роз’яснити, що вони 

повинні прагнути виконати якнайбільшу частину пропонованих завдань, 

але головною умовою перемоги в олімпіаді є виконання роботи краще за 

інших, а не обов’язкове виконання усіх пропонованих завдань.  

 
 
 
 

  

http://usao.org.ua/
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Додаток 
 

Орієнтовний перелік теоретичних питань до ІV етапу  

ІХ Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

 

1. Зоряне небо та рухи світил  
 

1.1. Зоряне небо Зоряне небо та небесна сфера.  

Сузір’я та найяскравіші зорі на небі й у північній півсфері. Добове 

обертання небесної сфери. Зміна вигляду зоряного неба в різні пори року. 

Орієнтування за Сонцем, сузір’ями і Полярною зорею на місцевості і за 

часом.  

Одиниці відстаней в астрономії. Паралакс: річний, добовий. Видима 

зоряна величина, абсолютна зоряна величина та зв'язок між ними.  
 

1.2. Небесна сфера і добовий рух світил  

Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від 

географічної широти місця спостереження. 

Горизонтальна та екваторіальні системи координат. Явища пов’язані 

з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил 

(моменти кульмінацій та висоти). Рефракція. Зоряні каталоги і карти.  

Видимий рух Сонця. Екліптика. 
 

1.3.Час та календар  

Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). 

Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала 

всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. 

Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. 

Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Рівняння часу. Календар. Сонячні, 

місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський 

календарі. 
 

1.4.Закони руху небесних тіл  

Закони Кеплера. Елементи орбіт небесних тіл та їх геометричне 

подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях 

небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних 

міжпланетних станцій.  

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні 

періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови 

видимості. Припливні явища. 
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Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної 

системи, а також розмірів і мас небесних тіл.  
 

2. Методи та засоби астрономічних досліджень  
 

2.1. Електромагнітне випромінювання небесних тіл (питання, 

виділені напівжирним шрифтом, пропонуються тільки учням 11-го 

класу) 

Електромагнітний спектр. Спектри небесних тіл. Поглинання 

світла в міжзоряному просторі та вікна прозорості атмосфери Землі. 

Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, 

ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.  
 

2.2. Засоби астрономічних досліджень 

Оптичні телескопи. Формула збільшення телескопа, а також 

роздільна здатність та проникна сила. Недоліки оптичних телескопів.  

Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою.  

Найбільші телескопи в Україні та у світі. Астрономічні обсерваторії.  

Космічні телескопи та обсерваторії. Принцип реєстрації нейтрино. 

Нейтринні обсерваторії. 
 

2.3. Методи астрономічних досліджень  

Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Зв’язок між 

освітленістю і видимою зоряною величиною (Формула Погсона). 

Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон 

випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. 

Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та 

температури космічних тіл. 

Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.  

Приймачі випромінювання в астрономії.  
 

3. Сонячна система  
 

3.1. Планети Сонячної системи  

Історія вивчення, склад і будова Сонячної системи. 

Подібність та відмінність між планетами земної групи та 

планетамигігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні 

характеристики.  

Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова 

атмосфери. Рухи в оболонках Землі. Полярні сяйва на Землі та інших 

планетах. Клімат. Причини змін пір року.  
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Місяць: фізичні характеристики та проблема походження. Рельєф та 

фізичні умови на поверхні. 

Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Супутники 

планет. Кільця планет.  

Карликові планети. 
 

3.2. Малі тіла Сонячної системи  

Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. 

Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та 

гіпотези походження.  
 

4. Зорі  
 

4.1. Узагальнені характеристики стаціонарних зір  

Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, 

маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою, світністю та 

абсолютною зоряною величиною.  

Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.  

Джерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня 

будова зір. 
 

4.2. Подвійні та нестаціонарні зорі  

Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Цефеїди. 

Нові та наднові зорі. Утворення хімічних елементів. 
 

4.3. Сонце як зоря  

Загальні характеристики Сонця, внутрішня будова, атмосфера, 

обертання Сонця.  

Джерело сонячної енергії. Місце Сонця на діаграмі Гершпрунга-

Рессела. Сонячна активність, сонячно-земні зв’язки.  

Поняття геліосфери. Сонячний вітер та потік частинок від Сонця і їх 

вплив на інші тіла Сонячної системи. 
 

4.4. Утворення та еволюція зір  

Міжзоряне середовище, його густина та температура. 

Протозорі. Утворення зір в асоціаціях. Залежність часу існування 

зорі від початкової маси. Стадія головної послідовності, червоні 

гіганти та надгіганти.  

Кінцеві стадії еволюції зір, білі карлики, нейтронні зорі, 

пульсари. Кінцева стадія еволюції Сонця. Чорні діри. Сфера 

Шварцшильда.  
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Сучасні уявлення про утворення та еволюцію зоряних та 

планетних систем. Екзопланети. Методи виявлення екзопланет. 
 

5. Галактична і позагалактична астрономія  
 

5.1. Наша Галактика  

Складові, розмір і спіральна структура Галактики. Склад, маса, 

чисельність зір. Типи населення Галактики, зоряні скупчення.  

Місце Сонця в Галактиці, його рух відносно сусідніх зір та центру 

Галактики. 

Обертання Галактики. Міжзоряні газ і пил. Космічні промені.  
 

5.2. Галактики і Всесвіт  

Класифікація галактик. Типи, склад і структура галактик. Закон 

Габбла. Червоне зміщення і визначення відстаней до галактик. 

Найближчі галактики. Місцева група галактик. Радіогалактики. 

Квазари.  

Просторовий розподіл галактик. Поняття Всесвіту в астрономії. 

Великомасштабна структура нашого Всесвіту. 

Методи вимірювання відстаней до різних об’єктів Всесвіту.  
 

5.3. Утворення та еволюція всесвіту.  

Космологія, космологічні парадокси та принципи. Перші моделі 

будови Всесвіту. Теорія Великого вибуху. Основні етапи еволюції 

Всесвіту.  

Спостережні дані про прискорене розширення Всесвіту та його 

можлива інтерпретація.  

Співвідношення різних типів матерії у Всесвіті. Темна матерія та 

темна енергія.  
 

5.4. Можливість існування позаземного життя у всесвіті. Інші 

всесвіти.  

Історичний огляд пошуків позаземного життя. Сучасні наукові дані 

про існування позаземного життя.  

Антропний принцип. Ідея існування інших всесвітів. 
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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