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Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи, 

умови організації та проведення ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії, завдання та їх розв’язки, звітні аналітичні матеріали 

проведення ІІ, ІІІ етапів олімпіади в Сумській області. 

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал, а 

також учителям астрономії – для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів 

олімпіади. 
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Передмова 

 
Інтерес суспільства до астрономії викликано невирішеними науковими та 

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

Астрономічна олімпіада ставить такі цілі: 
– стимулювання інтересу до астрономії, фізики та космонавтики серед 

великої кількості дітей та підлітків; 
– розвиток уяви та творчих здібностей учнів; 
– допомога обдарованим особистостям при виборі професії; 
– заохочення викладачів до роботи з метою поліпшення, збагачення та 

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

– активізація астрономічної освіти в молодших класах загальноосвітньої 
школи; 

– 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 ефективність системи роботи з обдарованою 
учнівською молоддю та визначити шляхи її удосконалення.  

Запропонований бюлетень зорієнтовано на поглиблення знань учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які виявляють інтерес до вивчення 
даного предмета, а також для орієнтації вчителів та методистів у роботі з 
обдарованими та талановитими учнями. 

Дані матеріали можуть бути використані для аудиторних та самостійних 
занять при підготовці до астрономічних олімпіад, для організації факультативів 
та гурткової роботи з учнями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Нормативно-правове забезпечення 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

 
Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, їх 

організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й 
визначення переможців визначає «Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності», затверджене наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056. 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики 2013-2014 н. р. побудовано відповідно до нормативних документів: 

1. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 № 1079). 

2. Про методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з астрономії у 2013/2014 навчальному році (лист 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21.11.2013  
№ 14.1/10-3833). 

3. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 
участь команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році (наказ управління 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 
26.11.2013 № 895-ОД). 

4. Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 12.03.2014 № 218).  

 

2. Організація та умови проведення ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з астрономії у 2013-2014 навчальному році 

 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії проводиться у двох 

вікових групах: для учнів 11 та 10 класів. Відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 р. № 305, 

участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом 

фактичного навчання) класів. Залучення до участі в олімпіаді учнів 8-9 класів 

має важливе значення, бо сприяє розвитку пізнавального інтересу до 

вивчення астрономії учнями середнього шкільного віку, розкриття здібностей, 

здобуття досвіду участі в змаганнях. 

ІІ етап олімпіади проводиться для переможців шкільного етапу 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з астрономії. Цей етап відбувається протягом  

одного дня. На виконання завдань відводиться не більш ніж 4 астрономічні 

години. 

III етап олімпіади триває два дні та має два тури, які окремо присвячені 



 

 

розв’язуванню теоретичних та практичних задач і завдань на спостереження. 

Час, який відводиться на виконання завдань, регламентується оргкомітетом 

олімпіади. 

Завдання ІІ та III етапів олімпіади відповідно до Положення складає 

обласна комісія, до якої входять науковці, методисти Сумського інституту 

післядипломної педагогічної освіти та вчителі Сумської області. Члени комісії 

персонально відповідають за науковий рівень змісту завдань та їх 

конфіденціальність до моменту оприлюднення. Пакет документів (який може 

бути спільним для двох груп) містить теоретичні задачі, завдання практичної 

спрямованості (зокрема, завдання на аналіз даних та розрахунок певних 

величин за результатами спостережень, робота з картою). Завдання різні за 

складністю та типами: якісні (на вміння пояснювати й аналізувати астрономічні 

явища, розпізнавати астрономічні об’єкти тощо) і розрахункові, які не виходять 

за межі шкільної програми з астрономії та фізики. Частина завдань може бути 

запропонована в тестовій формі. 

На теоретичному турі учням пропонуються задачі, розв’язування яких 

базується на знаннях про методи та результати вивчення законів руху, 

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

цих задач, певною мірою, потребує вміння використовувати математичний 

апарат, знання фізичних понять і законів. Для деяких з них необхідно мати 

поглиблені знання з математики та фізики. 

Під час проведення практичного туру пропонуються завдання такої 

спрямованості: 

• на розпізнавання астрономічних об’єктів та пояснення астрономічних 

явищ і закономірностей за демонстраціями; 

• на застосування методів та засобів обробки результатів 

астрономічних досліджень, співвідношення результатів практичної діяльності з 

теорією, формулювання висновків згідно із запропонованою інформацією; 

• на виявлення навичок роботи з картою зоряного неба, каталогами 

щодо знаходження астрономічних об’єктів та їхніх характеристик (наприклад, 

розрахунки зоряних величин, радіусів, світності, нанесення на карту за 

ефемеридами об’єктів), передбачення певних астрономічних подій тощо. 

Під час проведення турів кожен учасник олімпіади забезпечений 

окремою партою і працює самостійно. Кожен може користуватися лише 

матеріалами (завдання, чисті аркуші, табличні дані тощо), виданими 

оргкомітетом. Дозволяється використовувати калькулятор. Наявність 

мобільних телефонів категорично заборонено. 

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє 

єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів 

розв’язування завдань учасниками олімпіади та шкалу оцінювання. У критеріях 

відображено певні етапи розв’язування кожної задачі. 

 

  



 

 

3. Орієнтовний перелік теоретичних питань,  

на основі яких складаються завдання  

ІІ-ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з астрономії. 

 

Підґрунтям формування переліку питань є навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Астрономія, 11 клас: Профільний 

рівень» та вимоги оргкомітету Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії. 

Питання, виділені курсивом, пропонуються лише учням 11 класів. 

 

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 спо-

стереження 

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 в 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. 

2.2 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 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 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-Ресселла. 

Джерела енергії зір. Температура в надрах зір. Внутрішня будова зір. 



 

 

4.2 Подвійні та нестаціонарні зорі. 

Подвійні зорі різних типів. 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 

Герцшпрунга-Ресселла. 

Сонячна активність, сонячно-земні зв’язки. 

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

вплив на інші тіла Сонячної системи. 

4.4 Утворення та еволюція зір. 

Міжзоряне середовище, його густина і 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. 

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. Найближчі 

галактики. Закон Габбла. Червоне зміщення і визначення відстаней до 

галактик. Просторовий розподіл галактик. Місцева група галактик. 

Радіогалактики. Квазари. 

Поняття Всесвіту в астрономії Великомасштабна структура нашого 

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. 

 

 

  



 

 

4. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

астрономії 

 

Теоретичний тур 

10-11 клас 
 

1. Що частіше видно на небі Місяця – Сонце чи Землю? 

Відповідь. Оскільки Місяць здійснює один оберт навколо осі відносно 

напрямку на Сонце за синодичний місяць (29.53 діб) в любій точці її поверхні 

Сонце видно над горизонтом приблизно два тижня, а наступні два тижня його 

не видно. А Землю постійно видно тільки із однієї півкулі Місяця («видимої 

сторони Місяця»), а з іншої півкулі Землю не видно. Тому на видимій стороні 

Місяця частіше видно Землю, а на невидимій – Сонце. 
 

2. Скільки зоряних діб пройшло за 200 років? (Календарний рік 

складається з 365,24 діб). 

Відповідь. Зоряних діб в році на 1 більше, ніж сонячних, тобто 366.24. 

Тоді за 200 років пройшло 200·366,24=73248 зоряних діб. 
 

3. Видима зоряна величина зорі становить +11. Яка відстань до зорі, 

якщо її абсолютна зоряна величина становить – 11? 
 

4. Приблизно в 1100 році до нашої ери китайські астрономи виміряли 

максимальну висоту Сонця в дні літнього і зимового сонцестоянь. В першому 

випадку вони отримали величину , а в другому - . 

Обидва рази Сонце було на півдні від зеніту. Знайдіть широту місцевості, де 

проводилися спостереження, а також кут нахилу екліптики до небесного 

екватора в ту епоху. 
 

Відповідь. 

 



 

 

В день літнього сонцестояння максимальна висота Сонця над 

горизонтом дорівнює  (рис.1), де  - широта місцевості,  – 

схилення Сонця в цей день. В день зимового сонцестояння максимальна 

висота Сонця над горизонтом  (рис.2), де  – схилення 

Сонця в день зимового сонцестояння. Враховуючи, що =| , отримаємо 

. Звідси .  

Широта місця спостереження = 90 +23 54 -79 07 =34 47 . 

 

Практичний тур 

 

1. У багатьох містах на площах встановлені сонячні годинники. 

Запропонуйте конструкцію кишенькових сонячних годинників? Які головні 

елементи повинні містити такі годинники?  

2. За видимою формою Місяця можна, як відомо, орієнтуватися на 

місцевості в нічний час. Визначте, зокрема, у  якому напрямі щодо сторін 

горизонту і зоряного неба видно: 

А. …молодий Місяць – вузький серп Місяця опуклістю вправо 

Б. …півдиск місяця опуклістю вправо приблизно о 18 годині 

В. …повний Місяць звечора, опівночі та перед сходом Сонця 

Г. …вузький серп Місяця опуклістю вліво 

З’ясуйте необхідні умови настання кожного з них та зробіть малюнки. 

 
5. Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

 

5.1. Теоретичний тур 

10-11 клас 

 

Завдання 1 
 

Штучний супутник Землі рухається зі швидкістю 6,9 км/с по коловій орбіті 

в площині екватора в напрямку обертання Землі. З яким періодом часу від 

буде проходити через зеніт пункту, який розташований на екваторі?  
 

Відповідь.  

Сила гравітаційного притягання Землі надає супутнику доцентрове 

прискорення. Відповідно до ІІ закону Ньютона: 

. 

Швидкість руху супутника по коловій орбіті . 

Згадавши, що , знаходимо орбітальний період (Р): 

. 



 

 

Тепер використаємо рівняння синодичного руху, врахувавши, що 

супутник обертається в напрямку руху Землі і має період обертання : 

. 

Звідси . 

 

Завдання 2 
 

У безмісячні ночі в гарну погоду на небі можна спостерігати зодіакальне 

світло, утворене міжпланетним пилом, яке розташоване в площині Сонячної 

системи і підсвічується Сонцем. У який сезон зодіакальне світло краще всього 

спостерігати вечорами в наших широтах? 
 

Відповідь.  

Так як міжпланетний пил концентрується до площини Сонячної системи, 

а Земля, з якою ми проводимо спостереження, теж знаходиться практично в 

цій же площині, зодіакальне світло буде видно на небі поблизу лінії - проекції 

даної площини на небесну сферу. Ця лінія практично збігається з екліптикою і 

проходить через зодіакальні сузір'я. Звідси і пішла назва «зодіакальне світло». 

Зодіакальний світло краще спостерігати, коли екліплика найвище 

розташовується над горизонтом. У наших широтах таке найвище положення 

екліптики досягає під час верхньої кульмінації точки літнього сонцестояння, 

розташованої на кордоні сузір'їв Тільця і Близнюків. Верхня кульмінація цієї 

точки припадає на вечірній час в кінці зими - початку весни. Цей сезон і є 

кращим для вечірніх спостережень зодіакального світла. 
 

Завдання 3 
 

У трубу телескопа рефрактора з діаметром об’єктива 10 см і фокусною 

відстанню 1 м на відстані 10 см від об’єктива встановлена діафрагма, у центрі 

якої є круглий отвір діаметром 7 см. На скільки відрізняється граничне 

значення зоряної величини в центрі поля зору такого телескопа від аналогічної 

величини без діафрагми при візуальних спостереженнях? З якою метою 

встановлюється така діафрагма?  
 

Відповідь.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Діафрагма буде вирізати промені світла, які заломлюються краями лінзи, 

і робочий діаметр об’єктива буду зменшуватися так, як показано на рисунку.  

Визначимо ефективний діаметр об’єктива. Нехай D – діаметр об’єктива, 

 - ефективний діаметр об’єктива, d – діаметр отвору в діафрагмі, f – фокусна 

відстань, а  – відстань від об’єктива до діафрагми. Із подібності трикутників  

 

Звідси, . 

Гранична зоряна величина для візуальних спостережень може бути 

визначена наступним чином: 

, де  і  – гранична величина неозброєного ока і 

його діаметр. Таким чином, для діаметра об'єктива  отримуємо: 

. 

Додаткова діафрагма зазвичай вставляється для того, щоб ослабити 

аберацію об’єктива, яка вноситься краями лінзи. 
 

Завдання 4 
 

На якій найменшій відстані від Землі може знаходитися планета Меркурій. 

Велика піввісь орбіти Меркурія – , ексцентриситет –  

Ексцентриситетом земної орбіти знехтувати.  
 

Відповідь.  

 

 
 

 а.о. Із означення ексцентриситета , де  – відстань від 

фокуса еліпса до його центра,  – велика піввісь орбіти Меркурія. Звідси 

. 

 

 а.о. 



 

 

Завдання 5 
 

Опишіть, де можна побудувати будинок, всі сторони якого виходили б на 

північ.  
 

Відповідь. 

Такий будинок можна побувати на Південному полюсі. 
 

Завдання 6 
 

Розрахуйте період комети, афелій якої знаходиться на відстані 140 000 

а.о. Дана відстань дорівнює половині відстані до найближчої відомої зорі.  
 

Відповідь.  

Вважаємо, що комета рухається в полі тяжіння Сонця. Тоді її перигелій 

знаходиться поблизу Сонця та за порядком величина q складає кілька 

астрономічних величин, а, отже, q Q (Q – афелій комети). 

Велика піввісь орбіти комети: . 

За ІІІ законом Кеплера , де   

Звідси . 

 

5.2. Практичний тур  

 

Молодий астроном-аматор 28 серпня 2007 року не лише спостерігав 

місячне затемнення, а й сфотографував його (рис. 1). Це серія зображень 

Місяця в різних фазах затемнення. Під час повної фази затемнення експозиція 

була сильно збільшена, щоб отримати достатньо чітке зображення. Всі 

зображення є негативами. Подивіться на них уважно.  

Визначте наближені координати спостерігача. В якому місці Земної кулі 

спостерігалося затемнення? Які труднощі необхідно подолати астроному-

аматору, щоб отримати дану фотографію? Скільки годин тривала зйомка серії 

зображень Місяця? Позначте на знімку початок і кінець повної фази місячного 

затемнення. Визначте час повної фази затемнення?  

Підказка: нелінійні спотворення зображення Місяця виникли в результаті 

зйомки ширококутним об’єктивом фотокамери. 

Кутовий діаметр Місяця під час затемнення дорівнював . 
 

Відповідь. 

На зображенні видно, що рух Місяця кожного дня відбувається 

практично паралельно горизонту. Таким чином, спостерігач знаходиться 

поблизу одного з полюсів Землі. Але 28 серпня на Північному полюсі ще  
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триває полярний день, тому знімок зроблений астрономом поблизу Південного 

полюса. Цей район - не дуже заселений і, швидше за все, астроном був у 

полярній станції. Приблизні координати спостерігача: φ=-90°. Отже, 

спостерігач знаходився на континенті Антарктида, яка має спеціальний 

міжнародний статус і не належить жодній країні. Стосовно умов, то в 

Антарктиді під час полярної ночі, вони дуже несприятливі. Температура 

зовнішнього повітря в момент зйомки повинна була дорівнювати -68°С. 

Фотографія, найбільш імовірно, була зроблена з опалюваного приміщення 

через вузьку щілину у вікні. 

Щоб визначити тривалість серії зйомок необхідно знати кутовий розмір 

зображення. Використовуємо зображення Місяця. З підказки – кутовий діаметр 

Місяця 32'. Ретельно вимірюємо діаметр зображення Місяця. Лінійний розмір 

зображення – 2,5 мм. Масштаб зображення становить 12,8 хвилин на 

міліметр. За одну годину небесна сфера обертається на 15 °. Але оскільки 

орбітальний рух Місяця правосторонній, то по відношенню до зірок він 

рухається назад у видимій частині небесної сфери. Для розрахунку кутової 

швидкості обертання Місяця відносно Земної поверхні потрібно від кутової 

швидкості Землі відняти кутову швидкість орбітального руху Місяця ω0:  

 

Отже, Місяць повертається за 1 годину на кут ω0 = 14° 24' 34 ". 

Щоб визначити час зйомки серії зображень Місяця, вимірюємо відстань 

від центру першого зображення до центру останнього. Отримуємо 261 мм. 

Помноживши на масштаб зображення, розраховуємо довжину серії в кутових 

одиницях  = 55°41'. Поділивши на кутову швидкость Місяця, визначаємо 

тривалість серії – 3 години і 52 хвилини, тобто близько 4 годин.  

Щоб визначити на знімку початок і кінець затемнення, враховуємо, що 

спостерігач знаходиться на Південному полюсі, де видимий рух небесної 

сфери відбувається справа на ліво. Перше зображення Місяця справа буде 

початком зйомки. Поступово частина Місяця зникає в тіні, доки зовсім не 

зникне на десятому зображенні. На одинадцятому зображенні Місяць увійшов 

у тінь Землі. Отже, затемнення почалося між цими двома зображеннями. 

Повна фаза закінчилася між 23 і 24 зображеннями. 

Лінійний розмір сегмента становить 103 мм. Помноживши на масштаб і 

розділивши на видиму кутову швидкість Місяця, отримуємо, що тривалість 

повної фази затемнення дорівнює 91,5 хвилин або 1 година і 31,5 хвилини. Ця 

оцінка дуже близька до табличних значень тривалості затемнення (1 година і 

30 хвилин).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Спостережувальний тур 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь.  

Зображення можна отримати, якщо встановити фотоапарат на 

«нескінченність» та повністю відкрити затвор об’єктива. Час фотосесії – 

півгодини або година. 

Через осьове обертання Землі зірки переміщаються по небу і описують 

протягом доби повні кола з центром поблизу Полярної зорі. Якщо час зйомки 

короткий, то на фотографії сліди шляхів зірок будуть концентричними дугами.  
 

 



 

 

Відповідь.  

Кільця Сатурна розміщуються в екваторіальній площині планети. Сатурн 

рухається в екваторіальній площині Сонця, а вісь його обертання нахилена до 

площини орбіти під кутом 27 . До площини екліптики орбіта Сатурна нахилена 

на 2,5 , тому вигляд кілець із Землі сильно залежить від місця Сатурна на 

орбіті Сонця і в меншій ступені – від положення Землі на своїй орбіті. Кільця 

Сатурна мають різну орієнтацію відносно спостерігача на Землі. Двічі протягом 

одного періоду обертання (Т=30 років) вони розміщуються паралельно до 

площини орбіти Землі, тому в ці моменти можна отримати знімок, зображений 

на слайді. 

 

 
 

Відповідь.  

Знімок Північного сяйва, зроблений норвежцем Оле Саломонсен над 

озером біля Хіллесоу в Норвегії 11 березня 2011 року.  

Це оптичне явище виникає в результаті світіння розріджених шарів 

атмосфери на висотах 60-1000 км під дією сонячного вітру – потоків протонів 

та електронів. Заряджені частинки проникають у атмосферу з космосу і під 

дією магнітного поля Землі спрямовуються до північного або південного 

магнітних полюсів Землі, де вони входять у верхні шари атмосфери, 

бомбардують розріджені гази і змушують їх випромінювати видиме світло. 

 

 



 

 

 
 

Відповідь.  

На знімку зображена поверхня Марсу. Червоний колір марсіанської 

поверхні обумовлений великою кількістю окису заліза, тобто звичайною іржею.  
 

 
 

Відповідь.  

На слайді – знімок комети. Ці космічні об’єкти складаються в основному з 

льоду різних речовин – води, метану, аміаку, вуглекислого газу, які при 

наближенні до Сонця починають випаровуватись. Густина речовини в хвості 



 

 

дуже мала, тому ніякої загрози для космічного корабля, що рухається в хвості, 

комета не несе. 
 

 
 

Відповідь.  

На знімку зображено тінь, утворену Землею під час часткового місячного 

затемнення. Дане явище є основним доказом кулястості Землі. 
 

 



 

 

Відповідь.  

Атмосфера Місяця є вкрай розрідженою газовою оболонкою, густина 

якої в десять трильйонів разів менша від густини земної атмосфери. 

Складається вона з водню, гелію, аргону, неону, які практично не впливають 

на поверхню Місяця, тому слід, залишений першими астронавтами, 

збережеться через багато років. 
 

 
 

Відповідь.  

Об’єкти на поверхні Сонця – це сонячні плями (ділянки із зниженою 

яскравістю). Вони виникають у результаті збурень окремих ділянок магнітного 

поля Сонця та гальмують конвекційний рух плазми з його надр. Деякі плями 

існують місяцями, половина плям – більше двох днів, і всього десята частина 

переживає 11-денний термін.  

Середня температура поверхні Сонця близько 6000 C, центральної, 

найтемнішої області плям – біля 4000 C, тому плазма в плямах випромінює 

менше світла ніж поверхня зірки. Саме через цю відмінність при спостереженні  

виникає відчуття, що плями темні. 

Для спостереження за сонячними плямами використовують телескоп, 

бінокль, які обов’язково повинні бути оснащені спеціальними фільтрами. 
 



 

 

 
 

Відповідь. 

 
 



 

 

 
 

Відповідь.  

На знімку зображена освітлена Сонцем зворотна сторона Місяця. До 

Землі Місяць обернений темною стороною. Враховуючи, що на фото незначна 

частина поверхні темна, можна зробити висновок, що з Землі спостерігається 

новий Місяць. 

 

 



 

 

Відповідь.  

 
 

 
 



 

 

Відповідь.  

На картах показане сузір'я Оріона. Різниця в тому, що на карті 1 Оріон 

розташований в положенні, звичному для спостерігача Північної півкулі, а на 

карті 2 «Небесний мисливець» розвернутий «з ніг на голову». 

Спостерігач з північної півкулі бачить сузір'я повернені на південь: 

північна частина сузір'я розглядається як «верхня», а південна - як "нижня". У 

південній півкулі, щоб побачити екваторіальні сузір'я та наближені до них, 

наобхідно дивитися на північ. Тоді південна частина сузір'я є «верхом», а 

північна - "низом". Тому одна карта була видана в північній півкулі, а друга 

карта – в південній. Отже, один з астрономів живе десь в північній півкулі, а 

другий - в південній. 

 

Робота з картою зоряного неба. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

7. Аналітичний звіт 

про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 

в 2013-2014 навчальному році 

 

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 за 

№ 1099 від 22.09.2011, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за  

№ 1318/20056 від 17.11.2011, та згідно наказу управління освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації № 895-ОД від 26.11.2013 «Про 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд 

учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у  

2013-2014 навчальному році» 29-30 січня 2014 року проведена олімпіада з 

астрономії серед учнів 10 та 11 класів. 

Олімпіада відбулася на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. У закладі було створено належні умови 

для організації та проведення олімпіади, яка пройшла без порушення умов її 

проведення. 

Учасників олімпіади представили Буринський, Глухівський, 

Конотопський, Кролевецький, Сумський, Тростянецький та Ямпільський 

райони, міста Глухів, Конотоп, Лебедин, Ромни,Суми, Шостка та Державний 

ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» імені І.Г. Харитоненка.  

У ІІІ етапі олімпіади з астрономії взяли участь 20 учнів (із 27 – за 

квотою). З них: 10-го класу – 3 учня, 11-го класу – 17 учнів. 

Серед учасників олімпіади 15 % учнів – сільських, 35 % - міських, 50 % - 

спеціалізованих шкіл. Найбільшу кількість учасників представило м. Конотоп. 

До складу журі увійшли 3 представники вищих навчальних закладів  

м. Суми (1 викладач Сумського державного університету, 2 – Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка), 2 вчителі фізики та 

астрономії загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми  та Сумського 

району. З них: 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат педагогічних наук та 1 

кандидат фізико-математичних наук (50 %), 2 вчителя вищої категорії (33,3 %), 

1 методист (16,7 %). 

Олімпіада з астрономії проводилася у два тури: 

– спостережувальний (виконання завдань на розпізнавання 

астрономічних об’єктів та пояснення астрономічних явищ і їх закономірностей 

за слайдовими демонстраціями); 

– теоретичний (виконання задач, розв’язок яких базується на знаннях 

про методи дослідження та закони руху небесних тіл, їх фізичну природу та 

охоплюють усі розділи курсу «Астрономії» відповідно до навчальних програм) 

та практичний (виконання завдання на застосування методів та засобів 

обробки результатів астрономічних досліджень, співвідношення результатів 

практичної діяльності з теорією). 



 

 

З метою оцінювання завдань усіх турів олімпіади з астрономії журі 

розробило єдині критерії оцінювання до кожного завдання та шкалу 

оцінювання. Максимальна кількість балів за правильно виконані завдання 

спостережувального туру – 18 балів, теоретичного – 24 балів, практичного – 8 

балів. Загальна максимальна кількість балів – 50. 

Середній бал виконання завдань: 

 спостережувального туру учнями 10-го класу склав 9,2 бали, 11-го – 

8,12 балів;  

 теоретичного туру учнями 10-го класу – 4 бали, 11-го – 5,15 балів; 

 практичного туру учнями 10-го класу – 2,2 бали, 11-го – 2,2 бали. 

Аналіз виконаних робіт спостережувального туру олімпіади показав, що 

88 % учнів 11-го та 67 % учнів 10-го класу розпізнають астрономічні об’єкти та 

явища, але помилково пояснюють причини виникнення цих явищ. 30 % учнів 

11-го та 67 % 10-го класу пояснили зображення зірок на фотознімку добовим 

рухом Землі. Правильно пояснили появу північного сяйва 11,7 % учнів 11-го та 

67 % 10-го класу. Назвали причини червоного кольору грунту Марса 59 % 

учнів 11 класу. 70,5 % учнів 11-го та 100 % учнів 10-го класу знають умови в 

хвості комети та на поверхні Місяця. Пояснили процеси виникнення Місячного 

затемнення 52,9 % учнів 11-го та 67 % учнів 10-го класу, 35,3 % - виникнення 

Сонячних плям. 

Складними виявилися завдання з тем «Місяць» та «Планети Сонячної 

системи». Обгрунтували можливість спостереження кілець Сатурна в завданні 

№ 2 47 % учнів 11-го та 33 % учнів 10-го класу.  

Виконуючи завдання № 10, 35,3 % учнів 11-го та 33 % учнів 10-го класу 

розпізнали зворотню сторону Місяця та зробили висновок, що з Землі 

спостерігається новий Місяць. 

Оцінивши позиції Місяця і Венери в момент зйомки (завдання № 11)  

29,4 % учнів 11 класу правильно визначили фазу Венери, 41,2 % учнів  

11 класу – фазу Місяця. Для учнів 10-го класу завдання виявилося складним. 

Високий рівень підготовки учні показали з теми «Сузірʹ я». 94 % учнів 11-

го та 100 % учнів 10-го класу назвали сузір’я Оріона та його розташування на 

зоряному небі різних півкуль Землі (завдання № 12). На зоряному небі 

розпізнають сузір’я Великої Ведмедиці 88 % учнів 11-го класу, Малої 

Ведмедиці – 65 % учнів 11-го, Дракона – 59 % учнів 11-го, Касіопеї – 47 % учнів 

11-го та Цефея – лише 17,6 % учнів 11-го. 

Аналіз результатів роботи з рухомою картою зоряного неба показав, що 

70,5 % учнів 11-го та 67 % учнів 10-го класу визначають час сходу і заходу 

зірок, 64,7 % учнів – сузір’я, які заходять в певному інтервалі спостереження, 

35,3 % учнів 11-го та 33 % учнів 10-го класу – зорі, що кульмінують 29 січня о 

20.00. Найскладнішим виявилося завдання № 16 на визначення зорі за її 

небесними координатами. 

Завдання практичного туру ґрунтувалося на знаннях про закономірності 

Місячних затемнень, умінні обробляти результати досліджень за 

фотознімками. Аналіз виконаного завдання показав, що 64,7 % учнів 11-го та 



 

 

100 % учнів 10-го класу визначають початок і кінець Місячного затемнення, 

але 94 % учнів 11-го та учні 10-го класу не володіють навичками роботи з 

фотографіями як засобом астрономічних досліджень. 

Аналіз виконання завдань теоретичного туру показав, що учні вміють 

застосовувати ІІ закон Ньютона, закон Всесвітнього тяжіння, І закон Кеплера, 

але мають труднощі в застосуванні рівняння синодичного руху, понятті 

ексцентриситету орбіти планети, не знають призначення діафрагми телескопа 

та не ознайомлені з явищем зодіакального світла.  

З труднощами зіткнулися учні при розвʼ язуванні задачі № 3, що 

грунтувалася на знаннях про будову телескопа та хід променів у ньому. 

Так, за результатами ІІІ етапу олімпіади було присуджено 6 призових 

місць: 

– 10 клас: ІІІ місце – 1 учень; 

– 11 клас: І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні, ІІІ місце – 2 учні. 

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

олімпіади, у 11-х – 30 %, оскільки учні отримали сумарний бал усіх турів 

олімпіади з астрономії менший ніж третина від максимально можливої 

сумарної кількості балів. 

Найкращі результати показали команди Кролевецького району (2 

переможці з 2-х учасників); Ямпільського району та м. Суми (по 1 переможцю з 

1 учасника), м. Шостка (1 переможець з 2 учасників), м. Конотоп  

(1 переможець з 4 учасників).  

6 кращих учителів фізики та астрономії підготували переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії.  

Найкраща учениця – Доля Альона, учениця 11 класу Кролевецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької 

районної ради Сумської області. 

Найкращий учитель – Яценко С.Г., вчитель фізики Кролевецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької 

районної ради Сумської області. 

 

 

Методист фізики СОІППО      В.М. Карпуша 

 
Підпис наявний в оригіналі 

 
  



 

 

8. Річний  та загальний рейтинг команд Сумської області. 
 

№ 
з/п 

Район / місто 
Річний рейтинг 
2012-2013 н. р., 

бали 

Річний рейтинг 
2013-2014 н. р., 

бали 

Загальний 
рейтинг, 

бали 

1 Білопільський - - - 

2 Буринський - 0 0 

3 В-Писарівський - - - 

4 Глухівський 0 0 0 

5 Конотопський 0 0 0 

6 Краснопільський - - - 

7 Кролевецький 42 29,63 71,63 

8 Лебединський 0 - 0 

9 Л-Долинський 54 - 54 

10 Недригайлівський 0 - 0 

11 Охтирський - - - 

12 Путивльський - - - 

13 Роменський 46 - 46 

14 С-Будський - - - 

15 Сумський - 0 0 

16 Тростянецький 0 0 0 

17 Шосткинський - - - 

18 Ямпільський - 16,75 0 

19 м. Глухів - 0 0 

20 м. Конотоп 44,5 5,06 0 

21 м. Лебедин 0 0 0 

22 м. Охтирка - - - 

23 м. Ромни 0 0 0 

24 м. Шостка 49,25 10,13 59,38 

25 м. Суми 66,5 29,5 96 

26 Глухівська ЗОШ-інтернат 
І-ІІІ ступенів  
ім. М.І. Жужоми 

- - - 

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

- - - 

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

65 0 65 

 
 
 
 



 

 

9. Список учнів переможців ІІІ етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії  

в 2013-2014 навчальному році 

№ 
з/п 

Клас Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Повна назва навчального закладу Зайняте 
місце 

1 10 
Омельченко 

Віталій 
Вікторович 

Конотопська гімназія Конотопської 
міської ради Сумської області ІІІ 

2 11 
Доля 

Альона 
Леонідівна 

Кролевецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.О. Лукаша 
Кролевецької районної ради 
Сумської області 

І 

3 11 
Бабченко 

Іван Євгенович 
Олександрійська гімназія  Сумської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

4 11 
Кривоноженков 

Вадим 
Олександрович 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької 
районної ради Сумської області 

ІІ 

5 11 
Морозова 

Оксана 
Валеріївна 

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

ІІІ 

6 11 
Бурносов 

Владислав 
Сергійович 

Свеська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» 
Ямпільської районної ради  
Сумської області 

ІІІ 

 

10. Список учителів, які підготували призерів  
ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 

в 2013-2014 навчальному році 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Повна назва навчального закладу 

1 
Папенко Микола 

Миколайович 
Конотопська гімназія Конотопської міської ради 
Сумської області 

2 
Яценко Станіслав 

Григорович 

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради 
Сумської області 

3 
Северин Віктор 
Миколайович 

Олександрійська гімназія Сумської міської ради 
Сумської області 

4 
Подобрій Микола 

Миколайович 
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 3 Кролевецької районної ради Сумської області 

5 
Курносенко Ольга 

Василівна 

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

6 
Альохіна Лариса 
Олександрівна 

Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 
«ліцей» Ямпільської районної ради Сумської 
області 



 

 

11. Рекомендації щодо підвищення якості  
підготовки учнів до олімпіади 

 
Керівникам районних (міських) методичних об’єднань: 

1. Проаналізувати результати виступу учнівських команд у ІІ та ІІІ 
етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. 

2. Поділитися в межах Р(М)МО обміном ефективним досвідом з 
організації підготовки школярів до виступу в учнівській олімпіаді з астрономії. 

3. Провести заходи для педагогів (консультації, роботу тимчасових 
творчих колективів), спрямовані на підвищення фахової майстерності вчителів 
астрономії з питань якісної підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з астрономії. 

4. Обговорити з учителями складні теми навчальної програми з 
астрономії, практикуми з розв’язування задач підвищеної складності, особливо 
завдань практичної спрямованості. 

Учителям фізики та астрономії: 
1. Здійснити цілеспрямовану роботу з популяризації астрономічних 

знань серед учнів 7-9 класів, а також з обдарованими та здібними учнями на 
уроках фізики (астрономії) і в позакласний час. 

2. При підготовці до участі у Всеукраїнській олімпіаді з астрономії 
врахувати типові помилки, яких припустилися учні на ІІ та ІІІ етапах олімпіади. 

3.  Приділити увагу розв’язуванню астрономічних задач, що потребують 
використання математичного апарату, знань фізичних понять і законів, 
навичок роботи з картою зоряного неба, каталогами щодо знаходження 
астрономічних об’єктів та їхніх характеристик. 

4. На уроках фізики в 7-9 класах більше уваги звернути на 
розв’язування задач астрономічного змісту. 

5. Пропонувати здібним учням у якості індивідуальних домашніх 
завдань задачі підвищеної складності, нестандартні задачі та практичні 
завдання з використанням фотографій. 
  



 

 

Для нотаток 
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