
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

АСТРОНОМІЯ  11 клас 

 

Підручники: 

1. Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія. Підручник для 11 класу. К.: Знання України, 

2002. (http://www.ex.ua/72740392)  

Додаткові: 

2. Пришляк М. П. Астрономія 11 клас. Х.: Ранок, 2011, 160 с.( http://4book.org/uchebniki-

ukraina/11-klass) 

3. Інтернет- ресурс http://lomachevskayaastronomiya.blogspot.com/?view=snapshot 

4. Лекції з астрономії  http://astrolekcii.ho.ua/lekcii/01.htm 

 

І семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 1  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела ін.  формації 

 Предмет 

астрономії 

та її 

розвиток.  

 

Астрономія - фундаментальна наука, яка 

вивчає об'єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. 

Історія розвитку астрономії. Галузі 

астрономії. Зв'язок астрономії з іншими 

науками. Значення астрономії для 

формування світогляду людини. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=HjM0wfO4zwE

&list=PLQqKkOGbZN6u

Xq0EXMpNAbn8kTzfmx

Xcc&index=4  

 Основи 

практичної 

астрономії 

та засоби 

астрономічн

их 

досліджень. 

Небесні світила й небесна сфера. Сузір'я. http://svitppt.com.ua/astro

nomiya/nebesni-svitila-i-

nebesna-sfera.html  

Зоряні величини. Визначення відстаней до 

небесних світил.  

 

Астрономія та визначення часу. Типи 

календарів. Небесні координати. 

 

Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. 

Закони Кеплера. 

 

Випромінювання небесних тіл. Методи 

астрономічних спостережень.  

 

Принцип дії і будова оптичного та 

радіотелескопа. Приймачі випромінювання. 

Сучасні наземні й космічні телескопи. 

Астрономічні обсерваторії. 

 

 Сонячна 

система. 

Земля і Місяць. Планети земної групи: 

Меркурій, Венера, Марс і його супутники.  

https://www.youtube.com/

watch?v=cxi_fkBCTas&t=

26s  

https://www.youtube.com/

watch?v=CqGf3Gb7QcU  

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, 

Нептун та їхні супутники, карликові 

планети. 

https://www.youtube.com/

watch?v=sjUZAVf3MPA  

Малі тіла Сонячної системи - астероїди, 

комети, метеори.  

 

Етапи формування нашої планетної 

системи. 
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ІІ семестр 

 

Семетрова контрольна робота №2 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела ін.  формації 

 Сонце – 

найближча 

зоря. 

Фізичні характеристики Сонця. Будова 

Сонця та джерела його енергії. 

 Прояви сонячної активності та їх вплив на 

Землю. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=7-

7nnGnaaGU&index=9&lis

t=PLQqKkOGbZN6uXq0

EXMpNAbn8kTzfmxXcc  

 Зорі. 

Еволюція 

зір. 

Фізичні характеристики зір.  

Звичайні зорі. Подвійні зорі. 

Змінні зорі. 

Утворення зір: 

https://www.youtube.com/

watch?v=PJMg4ckdmqw  

https://www.youtube.com/

watch?v=24TQLmrl02c&l

ist=PLQqKkOGbZN6uXq

0EXMpNAbn8kTzfmxXc

c&index=11  

 Наша 

Галактика. 

Молочний шлях Будова Галактики.  

Місце Сонячної системи в Галактиці.  

Зоряні скупчення та асоціації.  

Туманності. Підсистеми Галактики та її 

спільна структура. 

Світ Галактик.  

Квазари.  

https://www.youtube.com/

watch?v=t-

hFeOhihWU&index=13&l

ist=PLQqKkOGbZN6uXq

0EXMpNAbn8kTzfmxXc

c   

Чорна діра: 

https://www.youtube.com/

watch?v=l3B9WuY7uow    

 Будова й 

еволюція 

Всесвіту. 

Історія розвитку уявлень про Всесвіт.  

Походження й розвиток Всесвіту. 

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. 

Імовірність життя на інших планетах. 

Унікальність нашого Всесвіту. Питання 

існування інших всесвітів. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=vIQRBjXVKms

&index=14&list=PLQqKk

OGbZN6uXq0EXMpNAb

n8kTzfmxXcc  

З чого складається 

Всесвіт: 

https://www.youtube.com/

watch?v=XXtcLd1i2ts&lis

t=RDbTzES-

6OjqM&index=28  

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 
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