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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів   
1,1 

Галузь знань 

Нормативна 

Напрям підготовки  

6.051701 «Харчові 

технології та інженерія» 

6.030508 «Фінанси і кредит»  

6.140103 «Туризм»  

6.090101 «Агрономія» 
6.050502 «Інженерна механіка»  

Модулів  - 
Спеціальність (професійне 

спрямування):  
5.05170108 «Зберігання, 

консервування та переробка 

плодів і овочів»,  

5.05170106 «Бродильне 

виробництво і виноробство» 

5.03050801 «Фінанси і 

кредит» 

5.14010301 «Туристичне 

обслуговування» 

5.09010103 «Виробництво і 

переробка продукції 

рослинництва» 

5.05050208 «Експлуатація та 

ремонт обладнання 

харчового виробництва» 

Рік підготовки: 

Розділів 9 
2-й  

 
- 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання  

- Семестр 

Загальна 

кількість 

годин  

34 

1-й  - 

Лекції 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  

 

 

 

самостійної 

роботи 

студента 

 

 

 

 

1 сем – 2 

 

 

 

         6 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

26 год. - 

Практичні, семінарські 

2 

 
- 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

6 год. - 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: сем. контроль 

залік  

 



                 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Головною метою вивчення астрономії є формування загальнокультурної 

компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й 

результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та 

Всесвіту в цілому.  

Забезпечення належної бази знань студентів стосовно основних понять, 

законів; формування практичних вмінь та навичок, передбачених навчальною 

програмою дисципліни; забезпечення виконання міжпредметних зв’язків; 

розвиток навичок самостійної роботи студентів та самоконтролю; формування 

наукового світогляду студентів; розвиток у студентів логічного мислення і 

просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, 

уваги, інтуїції. 

       Основні завдання вивчення астрономії : 

       Дати поняття астрономії, як однієї з найдавніших наук, що зародилась із 

практичних потреб людини й бажання пізнати довкілля. З’ясувати, що сучасна 

астрономія це наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови й 

розвитку, а також про будову й розвиток Всесвіту в цілому. Астрономія є однією 

із важливих складових природознавства. Ознайомити студентів з сучасною 

астрономією адже вона є всехвильовою, експериментальною й еволюційною 

наукою. У кожному космічному явищі й процесі можна спостерігати прояви 

основних, фундаментальних законів природи. У наш час на підставі 

астрономічних досліджень значною мірою формуються принципи пізнання 

матерії та Всесвіту, найважливіші наукові узагальнення. Показати значимість 

астрономічних досліджень, які суттєво сприяють розвитку фізики, хімії, інших 

природничих наук, техніки й енергетики. Рівень розвитку астрономії визначає 

основи світогляду переважної більшості людей. Астрономія продовжує суттєво 

впливати на розвиток усіх філософських вчень, а її внесок у розвиток цивілізації 

важко переоцінити.  

Формування, поглиблення та систематизація теоретичних знань студентів з 

окремих розділів дисципліни, достатніх для успішного оволодіння іншими 

освітніми галузями знань; розвиток навичок самостійного опрацювання 

матеріалу; оволодіння методами раціонального розв’язку практичних задач; 

стимулювання мотиваційної сфери студентів та забезпечення наочності 

навчального матеріалу шляхом використання новітніх технологій та засобів 

навчання.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 

— облік часу й календарі, орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних 

світил, вміти пояснювати явища добового й річного руху небесних тіл;  

— розуміти причини сонячних і місячних затемнень, появи комет і метеорів, 

знати будову Сонячної системи;  

— які небесні тіла складають Всесвіт і чим вони відрізняються (планети, планетні 

системи, зорі, скупчення зір, галактики, скупчення галактик), знати в загальних 

рисах про походження Сонячної системи та Всесвіту; 



— знати, якими засобами ведуться астрономічні дослідження з поверхні Землі та 

за межами земної атмосфери; 

— розуміти, що астрологія є реліктом історії розвитку цивілізації, 

псевдонауковим вченням, а її принципи науково не обґрунтовані.  

 

Вміти:  

 користуватись рухомою картою зоряного неба; 

 формулювати закони Кеплера; 

 називає планети сонячної системи; 

 використовувати комп’ютери для  опрацювання матеріалу; 

 застосовувати математичний апарат для розв’язування задач прикладного        

характеру; 

 називає найближчі до Землі галактики ; 

 самостійно працювати з навчальною літературою; 

 характеризуєвати астрономію як спостережну науку, астрономічні знання, 

як чинник культури; 

 описувати головні віхи розвитку астрономії; 

 пояснювати значення астрономії у формуванні світогляду людини; 

 формулювати визначення астрономії як науки; 

 обґрунтовувати  практичне значення астрономії; 

 розрізняти місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Загальний тематичний план 

 

№ Назва розділу, теми програми 

Обсяг годин 

за навчальною 

програмою 

за робочою навчальною 

програмою 

всього всього 
з них 

аудит. сам. 

1 2 3 4 5 6 

 Вступ 1 1 1 - 

1.  
Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК 

І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В 

АСТРОНОМІЇ. 

1 1 1 - 

2.  Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ 

 
6 6 4 2 

3.  
Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧ-

НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2 2 2 - 

4.  Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА 

 
6 6 6 - 

5.  Тема 5. СОНЦЕ — НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ 

 
2 2 2 - 

6.  Тема 6. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР 

 
4 4 2 2 

7.  Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА 

 
2 2 2 - 

8.  Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ 

 
6 6 4 2 

9.  Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ 

 
2 2 2 - 

10.  Підсумкове заняття 2 2 2 - 

11.  Всього 34 34 28 6 

 

 

 

 



4. ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

зан. 
Назва розділу, модуля, теми програми 

Кількість годин 

всього 
з них 

лекц. практ. сам. 

1 2 3 4 5 6 

1 Вступ 1 1 - - 

 
Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І 

ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ. 

1 1 - - 

1 

Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає 

об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Історія 

розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок 

астрономії з іншими науками. Астрономія та 

астрологія. Значення астрономії для формування 

світогляду людини. Астрономічні знання як явище 

культури. 

1 1 - - 

 Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ 6 4 - 2 

С.1 

 

 

2 

 

 

3 

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. 

Зоряні величини. Визначення відстаней до 

небесних світил. 

 Астрономія та визначення часу. Типи календарів. 

Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі 

рухи планет. Закони Кеплера. 

Практична робота №1 «Визначення положення 

світил на небесній сфері за допомогою карти 

зоряного неба» (зоряного глобуса)  

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

- 

 

 

- 

 

 
Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
2 2 - - 

4 

Випромінювання небесних світил. Методи 

астрономічних спостережень. Принцип дії і будова 

оптичного та радіотелескопа. Приймачі 

випромінювання. Застосування в 

телескопобудуванні досягнень техніки і 

технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. 

Астрономічні обсерваторії.. 

2 2 - - 

 Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА 6 6 - - 

5 

 

 

Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, 

Венера, Марс і його супутники. 

2 

 

 

2 

 

 

- - 



6 

 

 

 

 

    7 

 Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та 

їхні супутники, Плутон та його супутник Харон.  

Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, 

метеори. Дослідження планет за допомогою 

космічних апаратів. Етапи формування нашої 

планетної системи. 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 Тема 5. СОНЦЕ — НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ 2 2 - - 

8 

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та 

джерела його енергії. Прояви сонячної активності  

та їх вплив на Землю 

2 2 - - 

 Тема 6. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР 4 2 - 2 

С.2 

     

 9 

 

Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі.  

 

Фiзичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. 

Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

2 

 

- 

 Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА 2 2 - - 

10 

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце 

Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та 

асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її 

спіральна структура. 

2 2 - - 

 Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ 6 4 - 2 

  11 

С.3 

  12 

Світ галактик. Квазари. Проблеми космології. 

Історія розвитку уявлень про Всесвіт.  

Походження й розвиток Всесвіту 

2 

2 

2 

2 

 

2 

- 2 

 Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ 2 2 - - 

13 

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. 

Імовірність життя на інших планетах. Унiкальність 

нашого Всесвіту. Питання існування інших 

всесвітів. 

2 2 - - 

14 Підсумкове заняття 2 2 - - 

 Всього 34 26 2 6 



ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

зан. 

Форма проведення 

заняття 

Навчально-методичне забезпечення та 

засоби наочності 
Форми контролю 

7 8 9 10 

      1 Лекція-бесіда 
Л.1 с. 5-11, тести с.13(1-11); 

Л.39.1с.180; Л.2с.52-54 
конспект 

   С.1  
Л.1 с.14-17 ;тести с.57-58 

Ресурси мережі Інтернет 
Письмове опитування 

 

     2 

 

Комбіноване заняття 
Л.1, с. 14-20, 21-28  Л.1 §4 тести с.29 

;Л.2 С.59-64 
Комбіноване опитування 

     3 Практичне заняття Ресурси мережі Інтернет, інструкція письмове опитування 

     4 Комбіноване заняття Л.1  с. 48-54,  тести с.55 Комбіноване опитування  

     5 Комбіноване заняття Л.1§7, §8 тести с. 73 письмове опитування 

     6 Комбіноване заняття 
Л.1, с. 74-79, с.80-84, 93-94, тести с.85 

Презентація,схема Сонячної системи 
Комбіноване опитування 

     7 

 
Лекція-пояснення Л.1, с. 86-92, тести с.95 Комбіноване опитування 

     8 Комбіноване заняття 
Л.1 §12,  с.101 тести  

Ресурси мережі Інтернет, 
Комбіноване опитування 

С.2 

 

 

 

Л.1, §13, Л.2с.112-116 

 Ресурси мережі Інтернет 

Усне опитування 

(доповіді студентів) 

     9 Комбіноване заняття 

Л.1, §14 тести с.109, Л.2 с.119-121 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Комбіноване опитування 

    10 Лекція-пояснення 

Л.1, §15, тести с.125 

 Ресурси мережі Інтернет 

 

Комбіноване опитування 

    11 Лекція-бесіда Ресурси мережі Інтернет Усне опитування 



С.3  Ресурси мережі Інтернет Короткі доповіді 

12 Комбіноване заняття Л.1,§16; Ресурси мережі Інтернет Комбіноване опитування 

    13 Комбіноване заняття Л.1, §17; Л.2, с. 136-139 Усне опитування 

    14 Підсумкове заняття Тестові завдання 
Письмове опитування 

Перевірка к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  

Практична робота №1 «Визначення положення світил на 

небесній сфері за допомогою карти зоряного неба» (зоряного 

глобуса) 

2 

 Всього 2 

 Підсумкова контрольна робота  2 



 

6. Самостійна робота 

 

До кожної з тем самостійної роботи кожен зі студентів має підготувати 

конспект, в якому повинні бути розкриті основні поняття, наведені основні 

формули та визначення в стислій формі та логічній послідовності, а також охайно 

виконані рисунки та креслення (якщо це передбачає тема). 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. 

Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. 
2 

2.  Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. 2 

3.  Історія розвитку уявлень про Всесвіт. 2 

 Разом 6 



7. Індивідуальні завдання 

1. Студентам, які отримали незадовільні оцінки при тематичному оцінюванні або 

бажають підвищити бал пропонуються до виконання реферати або презентації з 

відповідної теми.  

 

 

 

 

 

8. Методи навчання 
                                                                                                    

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

 в залежності від джерела передачі навчальної інформації (словесні методи – 

розповідь-пояснення, бесіда, лекція; наочні методи – ілюстрація 

(використання таблиць, креслень, презентацій), демонстрація; практичні 

методи – виконання вправ на практичних заняттях, реферати студентів); 

 залежно від логіки передачі та сприйняття навчальної інформації 

(індуктивні методи, дедуктивний метод); 

 в залежності від ступеня самостійного мислення студентів у процесі 

оволодіння знаннями, формування умінь і навичок (репродуктивні – робота за 

зразком та повторення дій викладача; творчі (проблемно-пошукові) – 

самостійне виконання завдань студентами, самостійний пошук розв’язків); 

 в залежності від ступеня керівництва навчальною роботою студентів 

(навчальна робота під керівництвом викладача (самостійна робота на занятті) 

– складання задач, конспектування частини теми; самостійна робота студентів 

поза контролем викладача (самостійна робота вдома) – виконання домашніх 

№ 

з/п 
Теми  

Форма 

контролю 

  1 Астрономія і життя людини Реферат,презентація 

2 Як виникли назви сузір’їв? Реферат,презентація 

  3 Календарі народів Європи, Близького та Далекого Сходу презентація 

  4 Життя і наукова діяльність Й.Кеплера Реферат 

 5 Космічна держава Україна Реферат,презентація 

 6 Телескопи минулого, сучасного та майбутнього Реферат,презентація 

 7 

О.О.Фрідман і Г.А. Гамов  - засновники сучасної 

космології 
Реферат,презентація 

 8 Позасонячні планети: їх відкриття та властивості Реферат,презентація 



завдань, написання рефератів, самостійне опрацювання матеріалу та його 

конспектування, створення презентацій); 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:  

 методи стимулювання інтересу до навчання (навчальні дискусії, 

гумористичні уривки при викладанні матеріалу); 

 методи стимулювання обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети 

навчальної дисципліни; пред’явлення вимог до вивчення дисципліни – 

орфографічних, дисциплінарних, організаційно-педагогічних; використання 

заохочень та покарань в навчанні – оцінка студента за успіхи, усне схвалення 

або осуд). 

 

9. Методи контролю 
                   

Методи контролю (самоконтролю): усне та письмове опитування, перевірка 

конспектів, домашніх завдань, рефератів, індивідуальних завдань; поточне та 

підсумкове тестування; робота студентів у парах на занятті. 

 



10. Критерії оцінювання студентів 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

I. Початковий 

 

1 Студент (Студентка) володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні»  

 

 

2 Студент (Студентка)  описує природні явища на основі свого 

попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді  

 

 

3 Студент (Студентка) з допомогою викладача зв’язно описує 

явище або його частини без пояснень відповідних причин, 

називає фізичні чи астрономічні явища, розрізняє буквені 

позначення окремих фізичних чи астрономічних величин  

II. Середній  

 

4 Студент (Студентка) з допомогою викладача описує явища, без 

пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях викладача 

тощо  

 

 

5 Студент (Студентка) описує явища, відтворює значну частину 

навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих 

фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що 

вивчається  

 6 Студент (Студентка) може зі сторонньою допомогою 

пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, 

інших студентів), виявляє елементарні знання основних положень 

(законів, понять, формул)  

III. Достатній  7 Студент (Студентка) може пояснювати явища, виправляти 

допущені неточності, виявляє знання і розуміння основних 

положень (законів, понять, формул, теорій)  

 

 

8 Студент (Студентка) уміє пояснювати явища, аналізувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою 

допомогою (викладача, одногрупників тощо) робити висновки  

 

 

9 Студент (Студентка) вільно та оперативно володіє вивченим 

матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його 

практичного застосування та аргументи на підтвердження 

власних думок  

IV. Високий  

 

10 Студент (Студентка) 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 (Студентка) 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 (Студентка) має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття  рішень, уміє аналізувати природні явища і  робить 

відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й аналізувати 

додаткову інформацію 

 

 



Критерiї оцінювання самостійної роботи студентів 

Бали 
Критерiї оцiнювання навчальних  

досягнень студентiв 

1-4 бали 

Студент знаходить та конспектує лише частину теоретичного 

матеріалу, відсутні висновки та узагальнення, присутні 

помилки, креслення виконані неохайно, неточно або зовсім 

відсутні дає не всі відповіді на тести 

5-7 балiв 

Студент знаходить та конспектує майже всі основні поняття 

запропонованої теми, повністю або частково робить висновки, 

викладений матеріал є логічно побудованим та локанічним; 

виконані рисунки та креслення є майже повністю точними, але 

не зовсім охайними і виконані повністю тести першої частини і 

частково другої 

8-11 балiв 

Студент повністю розкриває всі поняття теми, наводить всі 

необхідні формули, охайно та точно виконує креслення; 

матеріал є логічно побудованим, до кожного його блоку студент 

робить повністю вірні висновки виконує повністю завдання 

практичної частини,а також готує реферати, презентації до тем 

 



 

Оцінювання здійснюється в системі поточного, тематичного контролю 

знань та під час заліку. Поточне оцінювання студентів проводиться 

безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання 

домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. 

Тематичному оцінюванню підлягають основні результати вивчення теми 

(розділу). Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 

студентами матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних 

оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, творчих, контрольних робіт) 

та навчальної активності студентів. Окрема тематична оцінка наприкінці семестру 

виставляється студентам за результатами перевірки конспектів до тем, які 

вимагають самостійного опрацювання протягом відповідного семестру. 

Семестрове оцінювання здійснюється за результатами тематичного 

оцінювання з урахуванням динаміки особистих навчальних досягнень студентів з 

предмета протягом семестру, важливості тем, тривалості їх вивчення, складності  

змісту тощо.  

11. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма дисципліни. 

2. Робоча програма дисципліни. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

4. Тестові завдання для поточного контролю рівня знань студентів. 

5. Тестові завдання для підсумкового контролю рівня знань студентів (ДКР, ККР). 

6. Комп’ютерні презентації до проведення окремих лекцій. 

7. Комп’ютерні навчальні програми. 
 

12. Рекомендована література 

Базова 

Л.1: Пришляк М.П. Астрономія: 11кл.: підручник для загальноосвіт. навч. 

закл.:рівень стандарту,академічний рівень / М.П. Пришляк; за заг. ред. 

Я.С. Яцківа.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011.-160с.: іл.. 

Л.2: Александров Ю.В., Грецький А.М.,Пришляк М.П. Астрономія. 11 кл.: Книга 

для вчителя./ Александров Ю.В., Грецький А.М.,Пришляк М.П.-Х.: Веста: 

Видавництво « Ранок», 2005.-256 с. 

Л.3: Ребрік Р.М., Сутулін М.Г.Фізика. Астрономія .-2006. 

Допоміжна 

Новак О.А. Збірникзадач і запитань з астрономії №10- 2005р. 


