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Передмова 

 
Інтерес суспільства до астрономії викликаний 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 
олімпіада з астрономії популяризує ці знання та науковий підхід до 
астрономії й суміжних наук.  

Астрономічна олімпіада 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 загальноосвітніх навчальних 
закладів, 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.  
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1. Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з астрономії в 2017 – 2018 навчальному році 

 
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію 

проведення Всеукраїнських олімпіад 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), яким повинні керуватися оргкомітети 
та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
астрономії у 2017 – 2018 навчальному році.  

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 
в 2017 – 2018 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 ІІ тури: спостережувальний  

(20 хвилин) та теоретичний 2 години 40 хвилин. 
Під час проведення спостережувального туру 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 спостережувального 
туру, а під час проведення теоретичного туру, поки учні виконують завдання, 
членам журі перевірити виконання спостережувального туру. 

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

6. Звертаємо увагу, що 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. 

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 2 аркуші формату А-4, кольоровий друк з двох 
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сторін). Оприлюднюють його безпосередньо перед початком теоретичного 
туру олімпіади. 

9. Для проведення спостережувального туру необхідно забезпечити 
особу, 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 2017 – 2018 навчальному році 

При оцінюванні виконаних завдань з астрономії: максимальна кількість 
балів, яку може отримати учасник ІІ етапу олімпіади з астрономії – 38 балів.  

 
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки учнів  

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 
в 2017 – 2018 навчальному році 

 
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади 

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

15. До пакету завдань будуть включені: 
‒ розрахункові завдання на застосування теоретичних знань; 
‒ якісні завдання на розпізнавання астрономічних об’єктів та 

пояснення астрономічних явищ; 
‒ на виявлення навичок спостережень неозброєним оком та за 

допомогою простих телескопічних засобів; 
‒ на виявлення навичок роботи з каталогами, картою зоряного неба; 
‒ на ознайомленість учнів з результатами нових астрономічних 

досліджень. 
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2. Завдання та розв’язки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з астрономії в 2017 – 2018 навчальному році 

 
2.1 Завдання та розв’язки туру віртуальних спостережень 

 

 
 

Відповідь. Астроном місії «Аполлон-11» проводив експеримент з вивчення 
складу сонячного вітру: розгорнута фольга поглинала частинки сонячного 
вітру. 

 

 
 

Відповідь. Детектори досліджують гравітаційні хвилі та утворюють 
обсерваторію LIGO. 
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Відповідь. Заряджені частинки сонячного вітру зіштовхуються з молекулами, 
що входять до складу атмосфери, збуджують їх, що приводить до 
випромінювання цими молекулами видимого світла. Червоні кольори 
полярного сяйва виникають у результаті випромінювання молекулярного 
азоту, який насичує верхні шари атмосфери, а зелені кольори – у результаті 
випромінювання кисню, яким насичені нижні шари.  

 
 

 
 

Відповідь. Вега (α Ліри), Денеб (α Лебедя) та Альтаїр (α Орла). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B0_%28%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%28%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%97%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_%28%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F%29
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Відповідь. Марс та його супутник Фобос (може бути Деймос). 
 
 

 
 
Відповідь. 17 вересня 2017 року відбувся інтенсивний сонячний спалах, який 
став причиною викиду великої маси речовини корони Сонця. Викинута 
речовина зіткнулася з магнітосферою Землі через 2 дні та спричинила 
магнітні бурі. 
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Відповідь. Туманність Оріона М42. 
 
 

 
 
Відповідь. На фото зображено червоний гігант, який виникає під час спалаху 
зорі в кінці життєвого циклу. 
 



13 

 
 
Відповідь. 3 – астероїди. 
 
 

 
 
Відповідь. Кассіні. 
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2.2 Завдання та розв’язки теоретичного туру 
 

Завдання 1 (10 клас) 
 

У 1609 році відомий італійський учений Галілей побудував телескоп та 
вперше використав його для спостереження за небесними тілами. 

А) Які три відкриття зробив Галілей за допомогою свого телескопа? 
Б) Чому в телескоп стають видимі такі деталі місячної поверхні, які не 

можна побачити неозброєним оком? Чому в телескоп можна побачити ще 
більш слабкі зорі, ніж ті, які видно неозброєним оком? 

В) До винаходу телескопа об’єкти глибокого космосу не були доступні 
для спостереження, окрім галактики М31 у сузір’ї Андромеди, яку можна 
бачити неозброєним оком. Як далеко від нас ця галактика? Сучасні 
телескопи фотографують галактики, віддалені на 13 мільярдів світлових 
років. У скільки разів збільшився об’єм спостережуваного Всесвіту? 

Розв’язок 
А) 

Завдяки спостереженням у свій телескоп Галілео Галілей: 
1) відкрив чотири основні супутники Юпітера (Іо, Європа, Ганімед і 

Каллісто) та їх рух навколо планети; 
2)  виявив фази Венери та доказав, що планета світиться відбитим 

світлом від Сонця;  
3) виявив обертальний рух Сонця навколо своєї осі, спостерігаючи 

сонячні плями;  
4) Чумацький Шлях складається з безлічі окремих зірок.  

Б) 
У телескоп стають видимі такі деталі місячної поверхні, які не можна 

побачити неозброєним оком, тому що телескоп збільшує видимий кутовий 
розмір спостережуваних об'єктів. Збільшення є важливою особливістю 
телескопа. Здатність розрізняти деталі космічних об'єктів з малими кутовими 
розмірами пов’язана з такою його характеристикою як роздільна здатність. 

У телескоп можна побачити ще більш слабкі зорі, ніж ті, які видно 
неозброєним оком, тому що телескоп має таку характеристику як 
проникаюча здатність. Оскільки об'єктив телескопа має значно більші 
розміри, ніж зіниця людського ока, то в нього потрапляє набагато більше 
світла від зірки, яке концентруючись в окулярі телескопа потрапляє на зіницю 
ока. 

В) 
Галактика М31 у сузір’ї Андромеди знаходиться на відстані приблизно 

2,5  мільйонів світлових років, тобто 𝑅 = 2,5 ∙ 106 св. р. 

Об’єм спостережуваного Всесвіту до винаходу телескопа – 𝑉 =
4

3
𝜋𝑅3. 

Об’єм сучасного спостережуваного Всесвіту 𝑉с =
4

3
𝜋𝑟3, де 𝑟 = 13 ∙ 109 св. р. 

Отже, 
𝑉с

 𝑉
=

4

3
𝜋𝑅3.

4

3
𝜋𝑟3

=
𝑅3

𝑟3 ≈ 140,6 ∙ 109 раз. 
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Завдання 2 (10,11 клас) 
 
17 січня 2016 року комета C/2013 US10 

(Catalina) наблизилася до Землі на мінімальну 
відстань. При цьому її горизонтальний паралакс 
дорівнював 12,0''. 18 березня цього ж року паралакс 
комети дорівнював 4,0''. З якою середньою швидкістю 
(у кілометрах за секунду) відносно Землі рухалася 
комета за цей проміжок часу? 

Розв’язок 
Відстані від комети до Землі у 

вказані дні:  

𝐷1 =
𝑅

𝑝1
=

206265∙6378

12
= 0,73 𝑎. 𝑜.;  

𝐷2 =
𝑅

𝑝2
=

206265∙6378

4
= 2,2 𝑎. 𝑜.,  

де 𝑅 = 6378 км – радіус Землі.   
Час між цими датами 𝑡 =

61 день, що набагато менше року, 
тому можна вважати траєкторію 
комети прямою лінією. З малюнка середня геоцентрична швидкість комети  





t

DD

t

L 1
22

2
 59 км/с. 

 
Завдання 3 (10, 11 клас) 

 
Супутник, який рухається по коловій екваторіальній орбіті в напрямку 

обертання планети, проходить над станцією спостереження 5 разів за зоряну 
добу. Над станцією спостереження також проходить другий супутник, який 
рухається по полярній коловій орбіті. Обидва супутники мають однакові 
радіуси орбіт. Скільки разів другий супутник пролетить над станцією 
спостереження? Вважайте, що планета має форму кулі. Впливом інших тіл 
на рух супутників знехтуйте. 

Розв’язок 
Позначимо зоряну добу як 𝑇𝐸. Синодичний період обертання супутника 

дорівнює 𝑆 =
𝑇𝐸.

5
. Із рівняння синодичного руху 

1.

𝑆
=

1 

𝑇
−

1 

𝑇𝐸
 можемо 

розрахувати період обертання супутника:  
1 

𝑇
=

1.

𝑆
+

1 

𝑇𝐸
=

𝑇𝐸+𝑆 

𝑇𝐸𝑆
 →  𝑇 =

𝑇𝐸𝑆

𝑇𝐸+𝑆
=

1 

6
𝑇𝐸. 

Цей період буде однаковий для обох супутників, оскільки радіуси їх 
орбіт однакові. Полярний супутник може пройти над станцією спостереження 
тільки тоді, коли він пересікає площину екватора. Ця подія може відбутися 
лише в два моменти зоряної доби, коли станція спостереження також 
проходить через площину орбіти полярного супутника. 

Нехай в деякий момент часу полярний супутник проходить над 
станцією спостереження. Через половину зоряної доби станція знову 
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перетне площину орбіти полярного супутника, але з протилежної сторони. За 
цей час екваторіальний супутник зробить три повних оберти й потрапить в 
«початкове» положення, але воно не буде знаходитися над поточним 
положенням станції спостереження. Оскільки період супутника в парне число 
раз менше за період обертання планети, він не може пройти над станцією в 
точці, протилежній початковій. Через зоряну добу після початкового моменту 
супутник зробить 6 обертів і знову опиниться в початковому положенні над 
станцією. Отже, він буде проходити над станцією 1 раз за зоряну добу. 

 
Завдання 4 (10, 11 клас) 

 
Астероїд Веста обертається навколо Сонця по орбіті, велика піввісь 

якої 𝑎 = 2, 36 а. о. Визначте період обертання астероїда навколо Сонця. 
Розв’язок 

За третім законом Кеплера: (
𝑎2

𝑎1
)

3
= (

𝑇2

𝑇1
)

2
. Звідси 𝑇2 = 𝑇1 (

𝑎2

𝑎1
)

3

2
. 

Оскільки період обертання Землі 𝑇1 = 𝑇⊕ = 1 рік, а її велика піввісь 

𝑎1 = 𝑎⊕ = 1 а. о., то для Вести 𝑇2 = 𝑇⊕ (
𝑎2

𝑎⊕
)

3

2
= 3,63 роки. 

 
Завдання 5 (11 клас) 

 
Два космічні апарати відлітають з Землі в протилежних напрямках з 

однаковими швидкостями відносно Землі. На одному з них розміщено 
джерело випромінювання, а на іншому – приймач. Приймач зафіксував, що 
випромінювання до нього прийшло на іншій довжині хвилі. Відхилення 

довжини хвилі ∆𝜆 дорівнює 0,1 частини від самої довжини хвилі 𝜆.   Визначте 
швидкість апаратів відносно Землі. 

Розв’язок 
Відхилення довжини хвилі достатньо велике, але суттєво менше самої 

довжини хвилі. Тому використаємо класичну формулу для ефекту Доплера, 
вважаючи, що швидкості апаратів суттєво менші за швидкість світла. 
Швидкість віддалення апарата з приймачем від апарата з джерелом 

дорівнює 𝑢 = 𝑐 ∙
∆𝜆 

𝜆
. Оскільки швидкості апаратів відносно Землі однакові й 

направлені в протилежні стороно, то їх значення дорівнюють 

𝑣 =
𝑢 

2
= 𝑐 ∙

∆𝜆 

2𝜆
= 15 000 

км

с
. 
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2.3 Завдання та розв’язок практичного туру 

 
У таблиці наведені дані з астрономічного календаря на 5 листопада  

2017 року. Які з цих планет можна буде спостерігати в ніч з 4 на 5 листопада 
неозброєним оком при ясній погоді: 

а) на Північному полюсі;  
б) на Південному полюсі? 
 

 
 

Розв’язок 
На Північному полюсі висота світил над горизонтом точно відповідає 

величині їх небесного схилення. Тому з усіх планет може бути видимим лише 
Уран. Також необхідно врахувати, що 4 листопада на Північному полюсі уже 
почалася полярна ніч, тому Уран буде видимим неозброєним оком на 
чистому небі.  

На Південному полюсі всі планети, окрім Урану, знаходяться над 
горизонтом, але там зараз полярний день. Тому жодна планета не буде 
видима.  
 
 
 
  

 Пряме 
сходження, 

𝛼 

Небесне 
схилення, 𝛿 

Видима 
зоряна 

величина, 

𝑚 

Видимий 
кутовий 

діаметр, 𝑑 

Меркурій 15ℎ44.7𝑚 −21°38′ −0.3𝑚 5.1″ 

Венера 13ℎ23.2𝑚 −7°09′ −3.8𝑚 10.4″ 

Марс 12ℎ23.2𝑚 −1°16′ 1.8𝑚 3.9″ 

Юпітер 14ℎ11.0𝑚 −12°07′ −1.7𝑚 28.87″ 

Сатурн 17ℎ36.7𝑚 −22°20′ 0.6𝑚 13.75″ 

Уран 1ℎ37.4𝑚 9°30′ 5.7𝑚 3.72″ 

Нептун 22ℎ53.5𝑚 −8°05′ 7.8𝑚 2.30″ 

Плутон 19ℎ15.3𝑚 −21°46′ 14.0𝑚 0.1″ 
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3. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з астрономії в  
2017 – 2018 навчальному році 

 
3.1. Склад журі 

 

Голова журі:  Кравченко Володимир Олексійович, доцент 
кафедри енергетики в АПК Сумського 
національного аграрного університету, кандидат 
фізико-математичних наук. 

Заступник голови 
журі: 

Каленик Михайло Вікторович, декан фізико-
математичного факультету, доцент кафедри 
фізики та методики навчання фізики Сумського 
державного педагогічного університету  
ім. А.С. Макаренко, кандидат педагогічних наук 

Секретар: Карпуша Валентина Михайлівна, методист з 
фізики та астрономії Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Член журі: Пасько Ольга Олександрівна, старший викладач 
кафедри електроніки, загальної та прикладної 
фізики Сумського держаного університету, 
кандидат педагогічних наук; 

Експерт-
консультант: 

Хурсенко Світлана Миколаївна, завідувач 
кафедри охорони праці та фізики Сумського 
аграрного національного університету, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент 
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3.2. Завдання та розв’язки  
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії  

в 2017 – 2018 навчальному році 
 

3.2.1. Завдання та розв’язки туру віртуальних спостережень 

 
Відповідь. 21 червня виповнилося 120 років від дня народження видатного 
українця Олександра Гнатовича Шаргея, більш відомого як Юрій Васильович 
Кондратюк, розрахунки якого лягли в основу розробки траєкторії польоту 
людини на Місяць (так званої «траси Кондратюка») під час американської 
програми «Аполон». 
 

 
Відповідь. 1 – Південна півкуля, 2 – екватор, 3 – Північна півкуля. 
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Відповідь. 7. 
 
 
 

 
 

Відповідь. 5°. 
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Відповідь. Хвилі речовини кілець Сатурна. 

 
 
 

 
 

Відповідь. У результаті гравітаційного лінзування. 
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Відповідь. Метеорний потік Оріонідів. 
 

 

 

 
 

Відповідь. 1, 2 комети; 3 – зоряне скупчення Плеяди. 
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Відповідь. На Землі – сублімація льоду з води, на Плутоні – сублімація 
льоду з метану. 
 

 

 

 
 

Відповідь. 1. Місячні кратери, які утворилися в результаті падіння інших 
космічних об’єктів на поверхню Місяця. 
2. Вулканічні гори, які є результатом вулканічної активності Місяця, яка 
поступово знижувалася до повної зупинки мільярд років тому. 
 



24 

 
 

Відповідь. Місяць, Юпітер та його супутники – Каллісто, Ганімед, Іо та 
Європи. 
 
 
 

 
 

Відповідь. Туманність Равлик є планетарною туманністю: у центрі – білий 
карлик, навколо нього – хмара пилу. Фото 1 знято в інфрачервоному 
діапазоні хвиль, фото 2 – у видимомі. 
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Відповідь. Радіолокація. 
 
 
 

 
 

Відповідь. Телескоп фіксує зміни у потоці світла, що йде від зірки, у момент, 
коли перед нею проходить планета – це називається транзитом. 
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Відповідь. Сонце розглядається через гігантську лінзу, яку утворюють 
невеликі кришталики льоду, що зависли в повітрі. 
 

Методичний коментар. 
Загалом учасники олімпіади погано впоралися з завданнями туру 

віртуальних спостережень. Із можливих 15 балів третину балів отримали 
лише 20 % учасників. 

На питання 4, 6, 7, 9 не відповів жоден учасник. Прикро, що учні не 
розпізнали сузір’я Оріона та не змогли назвати метеорний потік, хоча дані 
знання передбачені чинними програмами з астрономії. Питання 14 та 15 
викликали значні труднощі. 

У деяких учнів виникли проблеми з відповідями на питання 1, 3 та 5. А 
половина учасників частково відповіли на питання 2, 8, 10, 11, 12:  

‒ у відповіді питання 2 під час визначення положення спостерігача 
за формою Місяця учні плуталися між положеннями у північній та 
південній півкуль, хоча правильно вказували положення на 
екваторі; 

‒ на знімку питання 8 жоден учасник не розпізнав комету під 
номером 1; 

‒ у відповіді на питання 10 учні правильно вказали походження 
кратера на поверхні Місяця (стандартна відповідь відповідно до 
чинної програми), але не відповіли про походження вулканічних 
гір (що є новим у дослідженнях Місяця). 

Члени журі відзначили низьку підготовку учнів до туру віртуальних 
спостережень, незнання назв астрономічних об’єктів та процесів. 
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3.2.2. Завдання та розв’язки теоретичного туру 
 

Завдання 1 (10, 11 клас) 
 

У момент верхньої кульмінації зірки α Дракона на зенітній відстані 9°17'  
на північ від зеніту зоряний годинник, що йде за грінвіцьким часом,  показував 
7h20m38s. Екваторіальні координати α Дракона: пряме сходження 14h03m02s, 
схилення +64°37'. Визначити географічні координати місця спостереження. 

 
Розв’язок 

Оскільки зоря кульмінує на північ від зеніту, то δ>. Її висота в верхній 
кульмінації 

ℎв = 90° + 𝜑 − 𝛿, 
а зенітна відстань 

𝑧в = 90° − ℎв = 𝛿 − 𝜑. 
Звідси знаходимо широту місця спостереження: 

𝜑 = 𝛿 − 𝑧в = 64°37′ − 9°17′ = 55°20′. 
Зоряний час в місці спостереження дорівнює прямому сходженню 

світил, які в цей момент перебувають у верхній кульмінації. Отже, 
s=α=14h03m02s. 

Зоряний час у пункті з географічною довготою λ пов’язаний з зоряним 
часом на Грінвічі співввідношенням: 

s=s0+λ, 
звідки 

λ=s–s0=14h03m02s–7h20m38s=6h42m24s, 
або в градусній мірі 

λ=100°36'. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Записано вираз для знаходження висоти світила у верхній 
кульмінації, ℎВ 

1 

2 Записано вираз для зенітної відстані, 𝑍В 1 

3 Знайдено широту місця спостереження 1 

4 Записано вираз для зоряного часу в місці спостереження 1 

5 Записано зв'язок між зоряним часом та часом на Грінвічі  1 

6 Виконано розрахунки, отримано відповідь у градусній мірі 2 

 усього 7 

 
Методичний коментар. 
Задачу повністю виконав один учень. Типовим недоліком розв’язку 

задачі було намагання учнів записати по-пам’яті вираз для знаходження 
широти місця спостереження, а не вивести його з виразів для висоти світла 
у верхній кульмінації та зенітної відстані. Також учні не обгрунтували зв'язок 
між зоряним часом та грінвіцьким часом; не перевели годинну міру часу в 
градусну. 
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Завдання 2 (10, 11 клас) 
 
21 вересня 1999 року відбулося покриття Урана Місяцем. В цей день 

Уран знаходився у сузір’ї Козорога. Яке з двох явищ – покриття чи відкриття 
Урану – можна було легко спостерігати у невеликі телескопи на темному 
небі?  

 
Розв’язок 

21 вересня Сонце знаходиться поблизу точки осіннього рівнодення. 
Користуючись картою зоряного неба, можна встановити, що сузір’я Козорога, 
де знаходився Місяць, в цей час видиме ввечері, а кутова відстань між 
Сонцем та Місяцем складає близько 90°. Отже, Місяць перебував у фазі 
першої четверті (зростаючий). 

Покриття Урана Місяцем починається східною частиною супутника, яка 
в цей момент є темною (неосвітленою). Тому зникнення Урану за диском 
Місяця могло бути точно зафіксоване. 

Відкриття Урану відбувалося на західній (освітленій) частині Місяця, а 
тому поява планети на фоні досить яскравого Місяця фіксувалося значно 
важче. 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Визначено положення Сонця 21 вересня 0,5 

2 
Визначено положення сузір’я Козорога за картою зоряного 
неба 

1 

3 
Зроблено висновок про кутову відстань між Сонцем та 
Місяцем у цьому випадку 

1 

4 Визначено фази Місяця 0,5 

5 
Пояснено процес покриття Урана Місяцем (неосвітленою 
частиною) та зроблено висновок 

2 

6 
Пояснено процес відкриття Урана освітленою частиною 
Місяця та зроблено висновок 

2 

 усього 7 

 
Методичний коментар. 
Практично у всіх роботах відсутній аналіз даних (положення Сонця, 

сузір’я Козорога, фази Місяця в указаний у задачі день), що й стало основною 
причиною хибних висновків. 

 
Завдання 3 (10, 11 клас) 

 
Коли Земля 4 січня знаходиться в перигелії, Сонце зміщується по небу 

відносно зір з кутовою швидкістю 61 за добу, а 4 липня, коли Земля в афелії 

– 57 за добу. Визначити ексцентриситет земної орбіти. 
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Розв’язок 

Кути зміщення Сонця по небу відносно зір такі ж, як і кути зміщення 

Землі по орбіті. За другим законом Кеплера, площі, описані радіус-вектором 

Землі за однаковий час (за добу) в перигелії і в афелії однакові. Оскільки ці 

кути малі, площі можна наближено представити у вигляді рівнобедрених 

трикутників. 

 
На рисунку С – Сонце, З – Земля, тоді СЗ – перигелійна або афелійна 

відстань. Кут при вершині С (АСВ=α) – кут зміщення Землі по орбіті. З 

рівнобедреного Δ АСВ знаходимо: 

𝐴𝐵 = 2𝐴З = 2 ∙ 𝐶З ∙ 𝑡𝑔
α

2
. 

Площа трикутника ABC 

𝑆 =
1

2
𝐴𝐵 ∙ 𝐶З = 𝐶З2 ∙ 𝑡𝑔

α

2
. 

Тоді для перигелію маємо: 

𝑆п = 𝑞2 ∙ 𝑡𝑔
α1

2
, 

для афелію 

𝑆а = 𝑄2 ∙ 𝑡𝑔
α2

2
. 

Прирівнюючи ці площі, занаходимо: 

𝑞2 ∙ 𝑡𝑔
α1

2
= 𝑄2 ∙ 𝑡𝑔

α2

2
. 

Виразимо перигелійну і афелійну відстані через велику піввісь орбіти і 

ексцентриситет: 

𝑞 = 𝑎(1 − 𝑒), 

𝑄 = 𝑎(1 + 𝑒). 

Тоді, враховуючи, що для малих кутів тангенс приблизно рівний куту (у 

радіанах), одержимо: 

𝑎2(1 − 𝑒)2 ∙
α1

2
= 𝑎2(1 + 𝑒)2 ∙

α2

2
, 

(1−𝑒)2

(1+𝑒)2 =
α2

α1
, 

1−𝑒

1+𝑒
= √

α2

α1
. 

Відношення кутів однакове як у радіанах, так і в градусній мірі. Тоді 

1−𝑒

1+𝑒
= √

57′

61′
≈ 0,967, 
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1 − 𝑒 = 0,967(1 + 𝑒) = 0,967 + 0,967𝑒, 

1 − 0,967 = 𝑒 + 0,967𝑒, 

0,033 = 1,967𝑒, 

𝑒 =
0,033

1,967
≈ 0,017. 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Зроблено рисунок 1 

2 Записано секторальні площі для перигелію та афелію 2 

3 Записано вирази для перигелійної та афелійної відстаней 

через велику піввісь орбіти і ексцентриситет 

1 

4 Отримано робочу формулу 2 

5 Знайдено ексцентриситет орбіти 1 

 усього 7 

 
Методичний коментар. 
Задача виявилася складною. Учні допустили помилки у рисунку 

ситуації задачі та не змогли пов’язати ексцентриситет орбіти із 
секторальними швидкостями в перигелії та афелії. 

 
Завдання 4 (10, 11 клас) 

 
Знайти період повторення протистоянь Юпітера (середній радіус 

орбіти 5,20 а.о.) для марсіанського спостерігача (середній радіус орбіти 
Марса 1,52 а.о.) в наближенні колових орбіт. 

 
Розв’язок 

За ІІІ законом Кеплера знаходимо періоди обертання планет 

(порівнюючи їх з рухом Землі навколо Сонця): 

𝑇З
2

𝑇2 =
𝑎З

2

𝑎3, 

звідки при ТЗ=1 рік, аЗ=1 а.о. одержимо: 

𝑇𝑀 = √𝑎𝑀
3 = √1,523 ≈ 1,87 року, 

𝑇Ю = √𝑎Ю
3 = √5,203 ≈ 11,9 року. 

Для спостерігача на Марсі Юпітер виступає верхньою планетою. 

Застосовуючи формулу синодичного періоду, для часу між двома 

послідовними однаковими конфігураціями Юпітера одержимо: 
1

𝑆
=

1

𝑇𝑀
−

1

𝑇Ю
, 

𝑆 =
TМTЮ

TЮ − TМ

=
1,87 ∙ 11,9

11,9 − 1,87
≈ 2,2 роки. 
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№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Визначено період обертання планет за законом Кеплера 3 

2 Застосовано формулу синодичного періоду 3 

 усього 6 

 
Методичний коментар. 
Задачу успішно виконали 72 % учнів 11-го класу. У учнів 10-го класу 

вона викликала труднощі. Десятикласники намагалися визначити період 

обертання планет через їх кутову швидкість та взагалі не використали 

поняття синодичного періоду.  

 
Завдання 5 (10, 11 клас) 

 
Астрофізики майбутнього проводили ремонт свого космічного корабля 

поблизу міжзоряного залізного сферичного астероїда з радіусом 1500 км. Під 
час ремонту один з дослідників загубив маленьку стальну кульку з 
підшипника, яка почала вільно падати на поверхню астероїда. На якій 
мінімальній відстані від астероїда проводились ремонтні роботи, якщо 
відомо, що кулька, впавши на поверхню, повністю розплавилась. Відомо, що 
при ударі половина кінетичної енергії кульки пішла на її розігрів. Густина 
заліза 7,9 г/см3, питома теплоємність заліза 500 Дж/(кг∙К), питома теплота 
плавлення сталі 270 кДж/кг, температура плавлення 1535°С. 

 
Розв’язок 

Потенціальна енергія кульки в початковий момент 

𝐸𝑝0 = −𝐺
𝑚𝑀

𝑅+𝑟
, 

де m – маса кульки, М – маса астероїда, R – його радіус, r –  віддаль від 
поверхні астероїда. 

Потенціальна енергія на поверхні астероїда 

𝐸𝑝 = −𝐺
𝑚𝑀

𝑅
. 

Початкова кінетична енергія кульки рівна нулю. Застосовуючи закон 
збереження повної механічної енергії, знаходимо кінетичну енергію кульки 
біля поверхні: 

−𝐺
𝑚𝑀

𝑅+𝑟
= −𝐺

𝑚𝑀

𝑅
+ 𝐸𝑘, 

𝐸𝑘 = 𝐺
𝑚𝑀

𝑅
− 𝐺

𝑚𝑀

𝑅+𝑟
= 𝐺𝑚𝑀 (

1

𝑅
−

1

𝑅+𝑟
) = 𝐺𝑚𝑀

𝑟

𝑅(𝑅+𝑟)
. 

Половина цієї енергії йде на нагрівання і плавлення кульки: 

𝑄 =
1

2
𝐸𝑘 =

𝐺𝑚𝑀𝑟

2𝑅(𝑅+𝑟)
. 

Для того, щоб повністю розплавити кульку, її потрібно нагріти від 
початкової температури (яку можемо прийняти рівною абсолютному нулю, 
оскільки астероїд міжзоряний і, отже, джерел нагрівання у вигляді зірок поруч 
немає) до температури плавлення 𝑇пл = 1535 К + 273 К = 1801 К, а потім 
розплавити. Для цього потрібна кількість теплоти 
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𝑄 = 𝑐𝑚∆𝑇 + 𝑚𝜆 = 𝑐𝑚(𝑇пл − 0) + 𝑚𝜆 = 𝑐𝑚𝑇пл + 𝑚𝜆, 
де c – питома теплоємність матеріалу кульки, λ – питома теплота 
плавлення. 

Прирівнюючи ці кількості теплоти, одержимо: 
𝐺𝑚𝑀𝑟

2𝑅(𝑅+𝑟)
= 𝑐𝑚𝑇пл + 𝑚𝜆, 

 

𝑅+𝑟

𝑟
=

𝐺𝑀

2𝑅(𝑐𝑇пл+𝜆)
, 

 

𝑅

𝑟
+ 1 =

𝐺𝑀

2𝑅(𝑐𝑇пл+𝜆)
, 

 

𝑟 =
𝑅

𝐺𝑀

2𝑅(𝑐𝑇пл+𝜆)
−1

. 

Маса астероїда 

𝑀 = 𝜌𝑉 =
4

3
𝜋𝜌𝑅3, 

𝑟 =
𝑅

𝐺∙
4
3

𝜋𝜌𝑅3

2𝑅(𝑐𝑇пл+𝜆)
−1

=
𝑅

2
3

𝜋𝐺𝜌𝑅2

𝑐𝑇пл+𝜆
−1

. 

𝑟 =
1,5 ∙ 106

2
3 ∙ 3,14 ∙ 6,67 ∙ 10−11 ∙ 7900 ∙ 1,52 ∙ 1012

500 ∙ 1808 + 270000
− 1

≈ 1,35 ∙ 105(м) = 1350(км) 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Записано вирази потенціальної енергії кульки в початковий 
момент та на поверхні астероїда 

2 

2 Записано закон збереження механічної енергії та 
визначено кінетичну енергію кульки біля поверхні астероїда 

2 

3 Записано закон перетворення механічної енергії в теплову 2 

4 Використано формулу для розрахунку маси астероїда 1 

5 Визначено відстань від космічного корабля до астероїда 1 

 усього 8 

 
Методичний коментар. 
Задача повторює типові ситуації задач з тем «Закон всесвітнього 

тяжіння» та «Теплові явища» курсу фізики. Тому наявні два підходи до 
розв’язку задачі – із застосуванням закону збереження енергії або з 
використанням кінематики вільного падіння тіл.  

У цілому учні 11-го класу виконали задачу краще, ніж учні 10 го класу, 
оскільки більш грунтовно розуміють застосування законів руху та динаміку 
вільного падіння та у більшості розв’язків використали саме ці знання. Учні 
ж 10-го класу не змогли застосувати закон збереження енергії для падіння 
підшипника.  
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Завдання 6 (10, 11 клас) 
 

Подвійна система складається з двох зір однакових розмірів, 
температури поверхні яких відрізняються в 2 рази. Визначте амплітуду зміни 
зоряної величини, якщо нахил орбіти відсутній. В скільки разів при цьому 
змінюється блиск системи?  

Розв’язок 

Світність зорі L пропорційна T4∙R2 . Оскільки розміри зір однакові, то 
відношення світностей таке ж, як відношення температур в четвертому 
степені: 

𝐿2

𝐿1

=
𝑇2

4

𝑇1
4 = (

𝑇2

𝑇1
)

4

= 24 = 16 

Оскільки відстань від спостерігача до обох зір подвійної системи 
однакові, їх освітленості також відрізняються в 16 разів:  

𝐸2

𝐸1
= 16. 

В максимумі блиску, коли обидва компоненти видимі, освітленість 
системи дорівнює сумі освітленостей компонент: 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐸1 + 𝐸2 = 𝐸1 + 16𝐸1 = 17𝐸1. 

В мінімумі блиску темний компонент повністю закриває яскравіший, 

тому 𝐸𝑚𝑖𝑛 = 𝐸1, а, отже, зміна блиску складає 17 разів. 

Для знаходження амплітуди зоряної величини застосуємо формулу 
Погсона: 

𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛
= 2,512∆𝑚 = 100,4∆𝑚, 

звідки 

∆𝑚 = 2,5𝑙𝑔
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑛

= 2,5𝑙𝑔17 ≈ 3,1𝑚 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Проаналізовано відношення світностей двох зір системи 0,5 

2 Проаналізовано відношення освітленостей цих зір 0,5 

3 Оцінено освітленість системи в максимумі блиску 1 

4 Оцінено освітленість системи в мінімумі блиску 1 

5 Визначено зміну блиску системи 2 

6 Визначено амплітуди зоряної величини 2 

 усього 7 

 
Методичний коментар. 
Основною перешкодою в отриманні правильного розв’язку задачі є те, 

що учні не змогли виразити освітленості в максимумі та мінімумі блиску 
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подвійної системи через освітленість окремих зір системи. Дану задачу лише 
частково виконали 29 % учнів 11-го класу та 33 % учнів 10-го класу. 

 
Завдання 7 (10 клас) 

 

Скільки часу пройшло від сполучення до протистояння планети, якщо 
її блиск за цей час збільшився на 0,85m? Орбіту вважати коловою і  такою, 
що лежить в площині екліптики. 

 

Розв’язок 
З умови слідує, що планета верхня. Відстань від планети до Землі в 

сполученні 𝑟1 =  𝑅 + 𝑟, де 𝑅 – радіус орбіти планети, 𝑟 – радіус орбіти Землі. 

В протистоянні 𝑟2 =  𝑅 − 𝑟. 

Тоді для відношення освітленостей маємо: 
𝐸2

𝐸1
=

(𝑅+𝑟)2

(𝑅−𝑟)2 . 

За формулою Погсона 
𝐸2

𝐸1
= 2,512∆𝑚. 

Отже, 
(𝑅+𝑟)2

(𝑅−𝑟)2
= 2,512∆𝑚 ≈ 2,19; 

 

𝑅+𝑟

𝑅−𝑟
= √2,19 ≈ 1,48; 

 

𝑅 + 𝑟 = 1,48𝑅 − 1,48𝑟; 
 

2,48𝑟 = 0,48𝑅; 
 

𝑅 =
2,48𝑟

0,48
≈ 5,2𝑟 = 5,2 а. о. 

Період обертання планети: 𝑇 = √𝑅3 = √5,203 ≈ 11,9 року. 

За проміжок часу від сполучення до протистояння Земля проходить 
дугу, на 180° більшу ніж планета. Враховуючи, що випередження планети на 
кут 360° відповідає синодичному періоду, робимо висновок, що час між 
заданими конфігураціями складає половину синодичного періоду.  

Тоді 𝑡 =
1

2
𝑆 =

1

2
∙

𝑇𝑇0

𝑇−𝑇0
=

1

2
∙

11,9∙1

11,9−1
≈ 0,546 року ≈ 200 діб 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Визначено, що планета верхня 1 

2 Визначено відстані до планети в обох положеннях 1 

3 Визначено відношення світностей 2 

4 Застосовано формулу Погсона 1 

5 Визначено період обертання 2 

6 Визначено час між конфігураціями 1 

 усього 8 
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Завдання 7 (11 клас) 

 
Спіральна галактика, що знаходиться на відстані 16 Мпк від Сонця, 

спостерігається «з ребра» (Земля розташована в площині цієї галактики). 

Видимий поздовжний кутовий розмір галактики – 16. Швидкість віддалення 
галактики від Сонця визначена за законом Габбла і складає для центральної 
частини 1200 км/с. Спектральна лінія, яка в спектрі Сонця спостерігається з 
довжиною хвилі 500 нм, в спектрах зір, отриманих з різних частин галактики, 
зміщена по різному. В спектрах зір, видимих на самому краю галактики 
поблизу її площини, з одного боку дана спектральна лінія спостерігається на 
довжині 501.5 нм, а з іншого боку – на довжині 502.5 нм. Оцінити період 
обертання зір, розташованих по краях видимої частини галактики, навколо її 
центра. 

 
Розв’язок 

Указана в умові швидкість віддалення центральної частини галактики 
зумовлює зміщення спектральної лінії з довжиною хвилі 𝜆 = 500 нм на 
величину: 

∆𝜆 =
𝑣𝑟

𝑐
𝜆 =

1200 км/с

300000 км/с
∙ 500 Å = 2,0 Å . 

Тобто в центрі галактики спектральна лінія має довжину 502 Å. У цій частині 
немає радіальної складової швидкості за рахунок обертання галактики. 

Різне зміщення спектральних ліній у різних частинах галактики 
пояснюється відмінністю швидкостей цих частин відносно Землі. При 
обертанні зір навколо центра галактики зорі з одного краю рухаються в 
напрямку до Сонця, з іншого краю – від Сонця. У першому випадку 
обертальна швидкість зір віднімається від швидкості віддалення галактики, у 
другому – додається до неї. Через це на краях галактики спостерігається 

зміщення 0,5 нм відносно значення, одержаного для центральної частини. 
Таке зміщення відповідає обертальній швидкості: 

𝑣0 =
∆𝜆1

𝜆
𝑐 =

0,5 Å

500Å
∙ 300000

км

с
= 300

км

с
. 

Це швидкість обертання зір на краю галактики. 
Знаючи відстань до галактики та її кутовий розмір, знаходимо діаметр 

галактики: 

𝐷 = 𝑟 ∙ 𝑡g
𝛼

2
≈ 16 Мпк ∙ 𝑡g16′ ≈ 74 кпк. 

Тоді зорі на краях галактики віддалені від її центра на відстань 

𝑅 = 37кпк = 1,14 ∙ 1015км. 
Вважаючи орбіти цих зірок коловими, знаходимо період їх обертання: 

𝑇 =
2𝜋𝑅

𝑣0

=
2 ∙ 3,14 ∙ 1,14 ∙ 1018км

300
км
с

≈ 2,39 ∙ 1016с ≈ 756 млн. р. 
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№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бал 

1 Визначено зміщення спектральних ліній для центральної 
частини 

2 

2 Пояснення причини різкого зміщення ліній 2 

3 Визначено швидкість обертання зірок на краю 1 

4 Визначено лінійні розміри галактики 1 

5 Визначено період обертання 2 

 усього 8 
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3.3.3. Завдання та розв’язок практичного туру 
 

Завдання (10, 11 клас) 
 

Активні процеси в атмосфері Сонця здійснюють сильний вплив на 
атмосферу та магнітосферу Землі, що проявляється в різних геофізичних, 
метеорологічних, біологічних явищах. За станом Сонця слідкують космічні 
апарати, зокрема SOHO (Solar & Heliospheric Observatory – Сонячна та 
Геліосферна обсерваторія), яка здійснює фотографування атмосфери 
Сонця. 

Дослідіть зображення, отримані SOHO. Побудуйте графік активності 
Сонця. Що можна сказати про його активність у період, коли отримані 
зображення? 

На фотознімках Сонце розташовано таким чином, що його північний 
полюс знаходиться вгорі, вісь обертання проходить вертикально. 

 

 

  

17 серпня 2017 року 
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20 серпня 2017 року 
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23 серпня 2017 року 
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26 серпня 2017 року 
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29 серпня 2017 року 
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1 вересня 2017 року 
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4 вересня 2017 року 
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7 вересня 2017 року 
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10 вересня 2017 року 
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13 вересня 2017 року 
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Розв’язок 
Найбільш важливими показниками активності Сонця та його 

геоефективності є Сонячні плями, їх кількість та площа, характер групування 
та положення. Кількість плям та інших пов'язаних з ними проявів сонячної 
активності періодично змінюється. 

В якості міри ступеня сонячної активності користуються так званими 
числами Вольфа, що пропорційні сумі загальної кількості плям f та числа груп 
g помноженого на 10: W=k(f+10g). Коефіцієнт пропорційності k залежить від 
потужності приймача а також особливостей ведення спостережень.  

Графік активності Сонця – це графік залежності числа Вольфа від часу. 
Проаналізуємо знімки атмосфери Сонця. Визначимо кількість плям f та 

груп g й занесемо дані в таблицю. 
 

№ Дата 𝑓 g W=f+10g 

1.  17.08 10 1 20 

2.  20.08 9 1 19 

3.  23.08 12 2 32 

4.  26.08 10 2 30 

5.  29.08 3 3 33 

6.  01.09 8 4 49 

7.  04.09 30 5 80 

8.  07.09 17 4 57 

9.  10.09 3 3 33 

10.  13.09 1 1 11 

 
Графік активності Сонця. 

 
З графіка видно, що максимум активності Сонця припадає на дату 

04.09.2017. 
 

Методичний коментар. 
Завдання практичного туру укладено відповідно до практичної роботи 

№5 «Визначення чисел Вольфа за спостереженнями у шкільний телескоп чи 
за знімками Сонця» (за профільною програмою з астрономії). Прикро, що 
лише 30 % учасників олімпіади розуміють суть чисел Вольфа, а 20 % можуть 
практично аналізувати активність Сонця за отриманими знімками Сонця.  

𝑡 

𝑊 

10 

40 

50 

60 

70 

80 

20 

30 

20.08 17.08 23.08 26.08 29.08 01.09 04.09 07.09 10.09 13.09 
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5. Аналітичний звіт 
про проведення ІІІ етапу 

 Всеукраїнської олімпіади з астрономії  
в 2017 – 2018 навчальному році 

 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових дисциплін та згідно наказу Департамента освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації 28.11.2017 № 682-ОД «Про проведення ІІІ 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської 
області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 
навчальному році» 24-25 січня 2018 року проведена олімпіада з астрономії 
серед учнів 10 та 11 класів. 

Представили учасників олімпіади Липоводолинський, Сумський та 
Тростянецький райони, міста Конотоп, Шостка, Суми. 

У ІІІ етапі олімпіади з астрономії брали участь 10 учнів, що складає  
40 % від квоти (16 учнів). З них учнів: 9-го класу – 2, 10-го класу – 2; 11-го 
класу – 6.  

Найбільша кількість балів за правильно виконані завдання: 
‒ теоретичний тур: 10 клас – 25,5 балів, 11 клас – 37,5 балів 

(максимальна кількість балів туру – 50);  
‒ тур віртуальних спостережень: 10 клас – 9 балів, 11 клас – 14 балів 

(максимальна кількість балів туру – 15);  
‒ практичний тур: 10 клас – 6 бали, 11 клас – 10 балів (максимальна 

кількість балів туру – 10).  
Середній бал виконання завдань склав: 
‒ теоретичний тур – 10,7 балів (10-й клас), 8 балів (11-й клас); 
‒ тур віртуальних спостережень –  4,3 (10-й клас), 3,9 балів (11-й 

клас);  
‒ практичний тур – 3,1 бали (10-й клас), 3,3 бала (11-й клас). 
Середній бал виконання завдань усіх турів склав 18,3 бала (10 клас), 

21,7 балів (11 клас), що менше ніж третина від максимальної кількості балів 
усіх турів (75 балів). 

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 
(додаток 1): 

‒ 10 клас:  ІІІ місце – 1 учень; 
‒ 11 клас: І місце – 1 учень, ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 1 учень. 
Найкращі результати показали команди загальноосвітніх навчальних 

закладів м Суми (1 переможець, 100 % результативність), м. Конотоп (2 
переможця, 50 % результативність), м. Шостки (1 переможець, 50 % 
результативність). 
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6. Список учнів-переможців  
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

в 2017 – 2018 навчальному році 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

учня 
Навчальний заклад 

Клас 
навчання 

Зайняте 
місце 

1.  
Лагута Богдан 

Сергійович 

Конотопська гімназія 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

11 І 

2.  
Балим Денис 
Сергійович 

Комунальна установа Сумська 
класична гімназія Сумської 
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 ІІІ 

4.  
Лисенко 
Микола 

Валерійович 

Конотопська гімназія 
Конотопської міської ради  
Сумської області 

9 ІІІ 

 
7. Список учителів, які підготували переможців 
ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 

в 2017 – 2018 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 

2 І, ІІІ 

2.  Северин 
Віктор 
Миколайович 

Комунальна установа Сумська 
класична гімназія Сумської 
міської ради 

1 ІІ 

3.  Курносенко 
Ольга 
Василівна 

Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

1 ІІІ 
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8. Річний та загальний рейтинг команд 
 

Річний рейтинг команд визначено як частка від ділення загальної 
кількості балів, набраних усіма переможцями, які є членами даної команди, 
до загальної кількості членів команди, які фактично брали участь у 
змаганнях. Загальний рейтинг – це сума річних рейтингів команд. 

№ 
з/п 

Район / місто Загальний 
рейтинг 

(на кінець 
2017 
року) 

Річний 
рейтинг 

Загальний 
рейтинг 

(на кінець 
2018 
року) 

2017-
2018  
н. р. 

1 Білопільський - - - 

2 Буринський - - - 

3 В-Писарівський - - - 

4 Глухівський - - - 

5 Конотопський - - - 

6 Краснопільський - - - 

7 Кролевецький 45,13 - 45,13 

8 Лебединський - - - 

9 Л-Долинський - 0 0 

10 Недригайлівський - - - 

11 Охтирський - - - 

12 Путивльський - - - 

13 Роменський - - - 

14 С-Будський - - - 

15 Сумський - 0 0 

16 Тростянецький 26 0 26 

17 Шосткинський - - - 

18 Ямпільський 16,75 - 16,75 

19 м. Глухів - - - 

20 м. Конотоп 84,31 15,75 100,06 

21 м. Лебедин - - - 

22 м. Охтирка - - - 

23 м. Ромни 16 - 16 

24 м. Шостка 55,63 12,5 68,13 

25 м. Суми 218 32 250 

26 Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей 

- - - 

27 Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус»  
ім. І.Г. Харитоненка 

85 - 85 
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Методичні рекомендації  

щодо підготовки учнів до участі  

в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

 

IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії проводиться у 

два тури – теоретичний та практичний, псевдоспостереження. Завдання 

турів – різні за типами та рівнями складності, проте не виходитимуть за рамки 

орієнтовного переліку теоретичних питань до IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з астрономії. Частина завдань може бути запропонована 

у тестовій формі. 

На теоретичному турі учні виконують 5-6 задач, розв’язання яких 

базується на знаннях про методи і результати вивчення законів руху, 

фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому. Розв’язання 

цих задач потребує використання методів математичного обчислення, знань 

фізичних понять і законів. Для деяких з них необхідні поглиблені знання з 

математики та фізики. 

Під час проведення практичного туру передбачається виконання 

завдань на: 

‒ розпізнавання астрономічних об’єктів та пояснення астрономічних 

явищ і закономірностей за демонстраціями; 

‒ 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), передбачення певних астрономічних 

подій. 

Під час підготовки до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

астрономії необхідно враховувати, що завдання складаються на основі 

теоретичних питань, передбачених навчальною програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Астрономія. 11-й клас. Профільний 

рівень» та вимог оргкомітету міжнародної учнівської олімпіади з астрономії. 

Окрім того, необхідно враховувати тематику та формат завдань олімпіади 

попереднього 2017-2018 навчального року. 

Також доцільно використовувати збірники 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. 
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4. Воронцов-Вельяминов Б.А.; Сборник задач и практических 

упражнений по астрономии / Б.А. Воронцов-Вельяминов. – М.: Просвещение, 

1977. – 272 с. 

5. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями /  

В.Г Сурдин. – М.: Просвещение,1995. – 320с. 

6. Сурдин В.Г.; Астрономические задачи с решениями / В.Г Сурдин. – 

М.: Едиториал УРСС, 2002. – 240с. 

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

Просвещение, 1980. – 128с. 

Корисним у підготовці до олімпіади може бути Інтернет-ресурс: 

http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp; http://www.astroolymp.ru/ 
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