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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань: 

14 Електрична інженерія 

19 Архітектура та 

будівництво 

13 Механічна інженерія 

 

 

 

Нормативна 

 

 

Модулів –  

Спеціальність:  

141«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка»,   

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Рік підготовки 

Змістових модулів –8 1-й 1-й 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання ____ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин :  

Третій семестр- 35  

1-й 2-й 3-й 4-й 

 

 

 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  

Третій  семестр – 2 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший бакалавр 

 

    27  

Практичні   

   7  

Семінарські  

       

Лабораторні  

    

Самостійна робота 

    

Індивідуальні завдання:  

  1  

Вид контролю:  

семестровий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни ―Астрономія‖ є підготовка молодших 

спеціалістів, фахівців зі спеціальності спеціальностей: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка» спроможних на 

основі отриманих знань, навичок та вмінь, з урахуванням передового вітчизняного та 

закордонного досвіду, самостійно вирішувати організаційно-технічні задачі, пов’язаних з 

практичною роботою.  

Мета навчання астрономії на рівні стандарту відповідає цілями повної загальної середньої 

освіти і полягає у формуванні та розвитку предметних і ключових компетентностей випускників 

старшої школи, достатніх для засвоєння навчального предмета на рівні вимог державного 

стандарту. Навчання астрономії за програмою рівня стандарту ставить за мету надати учням 

основи знань з різних напрямків астрономії, приділивши головну увагу висвітленню тих понять, 

які є загальнокультурним надбанням і потрібні людині в повсякденному житті. 

Програму навчання астрономії на рівні стандарту орієнтовано головно на світоглядне 

сприйняття і розуміння астрономічних об’єктів, основних закономірностей перебігу 

астрономічних явищ, загального уявлення про будову Всесвіту, методи його пізнання, а також на 

усвідомлення ролі астрономічного знання в житті людини й суспільному розвитку. 

Програма рівня стандарту містить вступ та 8 тем, питання яких охоплюють головний зміст 

сучасної астрономії. Запропонована послідовність навчальних тем обумовлена психологічними 

особливостями сприйняття людиною довкілля і спирається на історично-методологічний досвід 

викладання курсу астрономії саме в такій послідовності. Вона розрахована на 35 годин, серед яких 

одна резервна. Запропоноване програмою тематичне наповнення базується на тому, що астрономія 

формує й розширює науковий світогляд людини, орієнтовано на розуміння учнями основних 

закономірностей плину астрономічних явищ і процесів, теоретичних та практичних методів 

пізнання навколишнього світу, на формування загального уявлення про Всесвіт, усвідомлення ролі 

астрономічних знань у розвитку суспільства. Вивчення цього курсу астрономії надасть можливість 

випускнику використовувати здобуті знання, навіть якщо його майбутня професія не буде 

пов’язана з природничими науками. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд 

об’єктів дослідження в астрономії. Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти 

Всесвіту та Всесвіт в цілому. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Історія 

розвитку астрономії. Псевдонауковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для 

формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби 

в астрономії.  
Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері. Небесні світила й небесна сфера. 

Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати. Типи 

календарів. Астрономія та визначення часу. Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет. 

Закони Кеплера. Визначення маси і розмірів небесних тіл. 

Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень. Випромінювання небесних тіл. 

Методи астрономічних досліджень(спостережень). Принцип дії і будова оптичного та 

радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання. 



Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні 

телескопи. Астрономічні обсерваторії. 

Тема 3. Наша планетна система. Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, 

Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники. 

Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, 

метеороїди. Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії 

формування Сонячної системи. 

Тема 4. Сонце — найближча зоря. Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела 

його енергії. Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю. 

Тема 5. Зорі. Еволюція зір. Зорі та їх класифікація. Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фiзично-

змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри. 

Тема 6. Наша галактика. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в 

Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна 

структура. Надмасивна чорна діра в центрі Галактики. 

Тема 7. Будова і еволюція Всесвіту. Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні 

основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту. 

Тема 8. Життя у Всесвіті. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на 

інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших 

всесвітів. Мультивсесвіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисциплін  

  



 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л. пр. сем. інд. л. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСТУП 

Тема 1.1 Предмет астрономії. Її розвиток і 

значення в житті суспільства. Короткий 

огляд об’єктів дослідження в астрономії. 

2 2 

    

ВСТУП 2 2     

Змістовий модуль 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері 

Тема 1.2. Небесні світила і небесна сфера. 

Сузір’я. Закони Кеплера. 
2 1 1 

   

Тема 1.3. Практичне заняття №1. 

«Визначення положення світил на небесній 

сфері за допомогою карти зоряного неба». 

2  2 

   

Змістовий модуль 1 4 1 3    

Змістовий модуль 2. Методи та засоби астрономічних досліджень 

Тема 2.1. Випромінювання небесних тіл. 

Методи астрономічних спостережень. 

2 2     

Тема 2.2. Приймачі випромінювання. 

Сучасні наземні і космічні телескопи. 

2 2     

Змістовий модуль 2 4 4     

Змістовий модуль 3. Наша планетна система 

Тема 3.1. Земля і Місяць. Планети земної 

групи. 

2 2     

Тема 3.2. Планети – гіганти. Дослідження 

планет за допомогою космічних апаратів. 

2 2     

Змістовий модуль 3 4 4     

Змістовий модуль 4. Сонце – найближча зоря 

Тема 4.1. Фізичні характеристики Сонця. 2 2     

Тема 4.2. Практичне заняття №2 

«Візуально-телескопічні спостереження 

Сонця». 

2  2    

Змістовий модуль 4 4 2 2    

Змістовий модуль 5. Зорі. Еволюція зір 

Тема 5.1. Зорі та їх класифікація. Еволюція 

зір. 
2 2 

    

Тема 5.2. Чорні діри. 2 2     

Змістовий модуль 5 4 4     

Змістовий модуль 6. Наша галактика 

Тема 6.1. Молочний шлях. Будова 

галактики. Місце Сонячної системи в 

Галактиці. 

2 2   

  

Змістовий модуль 6 2 2     

Змістовий модуль 7. Будова і еволюція Всесвіту 

Тема 7.1. Історія розвитку уявлень про 

всесвіт. Походження і розвиток Всесвіту.  
2 2 

    

Змістовий модуль 7 2 2     

Змістовий модуль 8. Життя у Всесвіті 

Тема 8.1. Людина у Всесвіті. Імовірність 

життя на інших планетах. 
2 2     

Тема 8.2. Унікальність нашого Всесвіту. 2 2     

Тема 8.3. Питання існування інших 2 2     



Всесвітів. 

Тема 8.4. Навчальний проект «Україна – 

космічна держава». 
1    1  

Тема 8.5. Узагальнююче заняття. 2  2    

Змістовий модуль 8 9 6 2  1  

Усього годин 35 27 7  1  

 

5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним  планом не передбачено. 

 

6. Теми практичних занять  

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.2. Небесні світила і небесна сфера. Сузір’я. Закони Кеплера. 1 

2 Тема 1.3. Практичне заняття №1. «Визначення положення світил на 

небесній сфері за допомогою карти зоряного неба». 

 

2 

3 Тема 4.2. Практичне заняття №2 «Візуально-телескопічні спостереження 

Сонця». 

2 

4 1.8.  Узагальнююче  заняття.  2 

 Разом 7 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

Разом  

Навчальним  планом не передбачено. 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

Разом  

Навчальним  планом не передбачено. 

 

9. Індивідуальні завдання. 

  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Навчальний проект «Україна – космічна держава». 1 

Разом 1 

 



 

 
10.  Результати навчання 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

• знати: 

- основні теоретичні положення астрономії  і методи астрономічних 

досліджень;  

- основні фізичні закони класичної і сучасної астрономії; 

• вміти: 

- застосовувати на практиці різні астрономічні методи; 

— опановувати елементи проведення науково-дослідної роботи; 

— співвідносити результати практичної діяльності з теорією; 

— використовувати на практиці міжпредметні зв’язки, орієнтуватися в потоці 

наукової і технічної інформації. 

 
11.   Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з астрономії 

Критерії оцінювання рівня володіння студентами теоретичними знаннями 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень  

I. Початковий 

 

 

 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя 

відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи 

«ні»  

2 Студент описує природні явища на основі свого 

попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді  

3 Студент з допомогою викладача зв'язно описує явище або 

його частини без пояснень відповідних причин, називає 

фізичні явища, розрізняє буквені позначення окремих 

фізичних величин  

II. Середній  

 

 

4 Студент з допомогою викладача описує явища, без пояснень 

наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях 

учителя тощо  

5 Студент описує явища, відтворює значну частину 

навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих 

фізичних чи величин і формули з теми, що вивчається  

6 Студент може зі сторонньою допомогою 

пояснювати явища, виправляти допущені неточності 

(власні, інших студентів), виявляє елементарні знання 

основних положень (законів, понять, формул)  

III. Достатній  

 

 

 

7 Студент може пояснювати явища, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних положень 

(законів, понять, формул, теорій)  

8 Студент уміє пояснювати явища, аналізувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою 

допомогою (викладача, однокласників тощо) робити 

висновки  



9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом 

у стандартних ситуаціях, наводить приклади його 

практичного застосування та аргументи на підтвердження 

власних думок  

IV. Високий  

 

10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати 

наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, 

самостійно використовувати їх відповідно до поставленої 

мети  

11 Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, 

самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні 

явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння в 

нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання  

12 Студент має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття рішень, уміє аналізувати природні явища і робить 

відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й 

аналізувати додаткову інформацію 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  при виконанні  

практичних робіт 

 

Початковий 

рівень 

(1-3 бали) 

Студент називає прилади та їх призначення, демонструє вміння 

користуватися окремими з них, може скласти схему досліду лише з 

допомогою викладача, виконує частину роботи без належного 

оформлення 

Середній рівень  

(4 - 6 балів) 

Студент виконує роботу за зразком (інструкцією) або з допомогою 

викладача, результат роботи учня дає можливість зробити правильні 

висновки або їх частину, під час виконання та оформлення роботи 

допущені помилки  

Достатній 

рівень  

(7 - 9 балів) 

Студент самостійно монтує необхідне обладнання, виконує роботу в 

повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності проведення 

дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує записи, 

таблиці, схеми, графіки, розрахунки, самостійно робить висновок  

Високий 

рівень  

(10 - 12 балів) 

Студент виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, 

визначає характеристики приладів і установок, здійснює грамотну 

обробку результатів, розраховує похибки (якщо потребує завдання), 

аналізує та обґрунтовує отримані висновки дослідження, тлумачить 

похибки проведеного експерименту чи спостереження. Більш високим 

рівнем вважається виконання роботи за самостійно складеним 

оригінальним планом або установкою, їх обґрунтування.  

 

 

12.  Засоби оцінювання 

Усна перевірка, письмова перевірка, тестовий контроль, практична перевірка, 

поточний, повторний, тематичний, підсумковий контроль. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Комплект завдань для проведення практичних занять з дисципліни 

«Астрономія». 

2. Тестові контрольні роботи з дисципліни «Астрономія». 

3. Методичний комплекс  з дисципліни «Астрономія». 



 

 

 

 

 

14.  Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом 

Ляшенка О.І.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — 

Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл. 

2. Фізика (рівень стандарту): підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Є.В. 

Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко— Київ : Генеза, 2010. — 192 с. : іл. 

3. http://msk.edu.ua/s-k/fizika.htm 

4. http://www.msk.edu.ua/ivk/Fizika/fiz 2k.html 

 

 

 

 

 


