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Фізика і астрономія 

Урок 58-59   

Тема. Природа тіл Сонячної системи 

Мета уроку:  розглянути основні характеристики планет земної групи, їх 

дослідження космічними апаратами; узагальнити знання учнів про планети-гіганти; 

розглянути їхні фізичні характеристики; сформувати поняття карликових планет та 

метеороїдів,  розглянути їхні фізичні характеристики; продовжити формувати 

знання учнів про тіла Сонячної системи, ознайомити їх з природою астероїдів, 

комет, метеорних тіл; пояснити зв'язок метеорних потоків з кометами; розглянути 

проблеми астероїдної та кометної небезпеки для Землі. 

розвивати критичне мислення; розширювати науковий світогляд учнів. 

 

Матеріали до уроку: 

Відео:  
Меркурій (https://youtu.be/rTKRtaSdWFY); 

Меркурій. Дивовижні факти про планету (https://youtu.be/Wcm4e4gK1_w); 

Венера (https://youtu.be/IOt5Zj7pJgc); 

Планети земної групи (https://youtu.be/CqGf3Gb7QcU) ; 
Юпітер (https://www.youtube.com/watch?v=8IPAPv9AsYU); 

Планети-гіганти (https://www.youtube.com/watch?v=24AEmoKURBA). 

Малі тіла Сонячної системи,  
Загадкові небесні тіла. 
 

Планети земної групи мають високу густину та складаються переважно з силікатів 

та металізованого заліза (на відміну від газових гігантів та льодовихкарликових 

планет, об’єктів пояса Койпера та хмари Оорта).  

   Найбільша планета земної групи — Земля, більше ніж у 14 разів поступається в 

масі найменшому газовому гіганту — Урану, але при цьому у 400 разів масивніша 

найбільшого об’єкта поясу Койпера. 

  Планети земної групи складаються переважно з кисню, кремнію, заліза, магнію, 

алюмінію та інших важких елементів.  

   Всі планети земної групи мають наступну будову: 

 у центрі планети залізне ядро з невеликою кількістю нікелю. 

 мантія складається з силікатів 

 кора, яка виникла через часткове плавлення мантії складається також з 

силікатних порід. 

    З поміж планет земної групи тільки у Меркурія немає кори, оскільки вона була 

розбита в результаті метеоритних бомбардувань. Земля відрізняється від інших 

планет групи наявністю великої кількості гранітів у корі. 

   Дві планети земної групи (Земля та Марс) мають супутники і жодна зі всіх 

чотирьох планет групи не має кілець. 

 

Загальна характеристика планет-гігантів 

    Планети-гіганти характеризуються великими розмірами, повітряною оболонкою, 

переважно складаються з газів, мають кільця, багато супутників, найвіддаленіші від 
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Сонця. Планети-гіганти на відміну від планет земної групи не мають твердої 

поверхні, бо за хімічним складом (99 % Гідрогену і Гелію) і густиною (1 г/см3) вони 

нагадують зорі, а їхня велика маса спричиняє нагрівання ядер до температури понад 

+10000 °С. Ці планети досить швидко обертаються навколо осі та мають велику 

кількість супутників. 

     Найбільшою загадкою усіх планет - гігантів (крім Урана) є джерело внутрішньої 

енергії, яку випромінюють ці планети в інфрачервоній частині спектра. Тому не 

виключено , що гіганти випромінюють ту енергію, яка була накопичена під час 

утворення Сонячної системи кілька мільярдів років тому.    

2. Юпітер - старший брат Землі. 

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи. У його атмосфері — розмаїття 

кольорів: він містить багато хмар, через що здається смугастим. Нещодавно 

з’явилися гіпотези, що у хмарах могли б існувати навіть земні мікроорганізми, адже 

його атмосфера має всі компоненти, які були необхідні для появи життя на нашій 

планеті. І хоча температура на Юпітері становить –130°С, деякі шари хмар відносно 

теплі. Юпітер обертається навколо своєї осі швидше за ін- 

ші планети. Доба тут триває близько 10 годин. 

3.  Сатурн - володар кілець. 

Сатурн був відомий астрономам ще в стародавні часи. Будова атмосфери Сатурна 

схожа на атмосферу Юпітера. Ближче до поверхні планети в атмосфері є хмари 

води, у яких при підвищенні температури сніг перетворюється на дощ. Сатурн, як і 

Юпітер, має магнітне поле та є джерелом радіовипромінювання. Вони виділяють у 

космо космос більше енергії, ніж отримують від Сонця. Вітри на Сатурні удесятеро 

перевищують силу наймогутніших земних ураганів. 

4. Уран – планета ,,Лежачи на боці“ 

    Уран має блакитно-зелений колір від замерзлих хімічних речовин і газів, які його 

утворюють. Планета цікава тим, що вісь її нахилена, і тому Уран обертається 

навколо Сонця «лежачи на боці». Через це екватор там перебуває на полюсі, а 

полюси, навпаки, — на екваторі. Це означає, що Сонце освітлює один із полюсів 42 

земні роки, а на іншому в цей час — полярна ніч. Через віддаленість від Сонця 

планета отримує мало тепла, проте добре провітрюється: вітри тут 

дмуть паралельно до екватора зі швидкістю 140—580 км/год.  

    Усього відомо 27 супутників Урана. Чотири найбільших з них — це Титанія, 

Оберон, Аріель і Умбріель. 

5. Планета Нептун - царство холоду. 

    Ця планета, подібно Урану, складається з газу до основного складу якого входять 

вода, метан і аміак. Саме, через велику концентрацію в атмосфері метану планета 

набула блакитного кольору. Над поверхнею Нептуна простягаються хмари з аміаку і 

води, а над ними щільний шар метанових хмар, крім того в атмосфері планети 

присутній водень і гелій. Сама атмосфера володіє підвищеною активністю, де 

потужні вітри дмуть зі швидкістю понад 2000 км/год, утворюючи величезні плями 

розміром з нашу планету. 

    Нептун - це останній з чотирьох газових гігантів, що входять в сонячну систему. 

Він розташований на восьмому місці по віддаленості від сонця. Завдяки синьому 

кольору планета отримала свою назву на честь давньоримського владики океану - 

Нептуна. Планета має 14 супутників, відомих на даний момент, і 6 кілець. 

 



Карликові планети 

    2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) ухвалив рішення про 

заснування в Сонячній системі нового сімейства об’єктів – карликових планет і дав 

визначення поняття карликова планета. Це небесне тіло, яке: обертається навколо 

Сонця; відносно велике й масивне, щоб мати кулясту форму; не очищає околиці 

своєї орбіти; не є супутником планети. 

    Плутон, колись дев’яту планету Сонячної системи, яку було відкрито 1930 р., у 

2006 році за рішенням МАС було позбавлено статусу планети і відтоді він став 

першою планетою-карликом. 

    Досі не лише найбільші наземні телескопи, але й космічні, не дозволяли 

роздивитися на поверхні Плутона, а тим паче на його супутниках, які-небудь деталі. 

Цього вдалося досягти з допомогою автоматичної міжпланетної станції «Нові 

Горизонти», яка влітку 2015 р. пройшла на відстані 12500 км від поверхні Плутона. 

    Виявилося, що уявлення про Плутон як «мертву» (на поверхні якої вже дуже 

давно не відбувається жодних змін) планету, були помилкові. Він має на поверхні 

гори й рівнини, вік яких становить не більше 100 млн років. Це вказує на тектонічні 

процеси, що відбувалися на Плутоні порівняно недавно. 

До того, як «Нові Горизонти» побували в системі Плутона, це небесне тіло вважали  

не схожим ні на планети земного типу, ні на планети-гіганти. Його порівнювали з 

малими тілами, що утворюють пояс Койпера (Міжнародний астрономічний союз 

рекомендує називати їх транснептуновими об’єктами, бо вони лежать за орбітою 

Нептуна). 

Окрім Плутона, до сімейства карликових планет віднесено Цереру – найбільше 

тіло з поясу астероїдів з діаметром 950 км, а також відносно великі крижані тіла 

поясу Койпера – Ериду, Макемаке, Хаумеу. На статус карликових планет також 

претендують Квавар, Іксіон, Седна, Орк, Варуна. Деякі з них мають супутники. 

 

Домашнє завдання: 

Заповнити таблицю 
 Меркурій Венера Земля Марс Юпітер Сатурн Уран Нептун 

Діаметр         

Маса         

Густина         

Період 

обертання 

навколо осі 

(зоряна доба) 

        

Період 

обертання 

навколо 

Сонця 

(зоряний рік) 

        

Кількість 

супутників 

        

 
Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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