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Група 31 

Фізика і астрономія 

Урок 78-79 

Тема: Місце Сонячної системи в Галактиці. Підсистеми Галактики та її 

спіральна структура. Квазари.  

Мета:  

навчальна: засвоєння студентами знань про нашу Галактику та її основні 

елементи: склад Галактики, зорі, їх скупчення і асоціації, туманності та їх види; 

будову і обертання Галактики; рух зір та Сонця; сусідні Галактики; 

розвивальна: розвивати вміння користуватися основними методами логіч-ного 

мислення, робити висновки й узагальнення; 

виховна:  

виховувати у студентів інтерес до астрономії;   формувати  загальнокуль-турну 

компетентність, науковий світогляд. 

 

Матеріали до уроку: 

Більшість небесних тіл об'єднуються в різні системи, що обертаються. Так, 

Місяць обертається навколо Землі, супутники планет-гігантів утворять свої, багаті 

тілами, системи. На більш високому рівні, Земля і інші планети обертаються 

навколо Сонця. Виникало природне питання, чи не входить і Сонце в систему ще 

більшого розміру? 

Перше систематичне дослідження цього питання виконав в XVIII віці 

англійський астроном Уїльям Гершель. Він підраховував кількість зірок в різних 

областях неба і виявив, що на небі присутнє велике коло (згодом він був названий 

галактичним екватором), яке ділить небо на дві рівні частини і на якому кількість 

зірок виявляється найбільшим. Крім того, зірок виявляється тим більше, ніж ближче 

дільниця неба розташована до цього кола. Нарешті виявилося, що саме на цьому 

колі розташовується Молочний Шлях. Завдяки цьому Гершель здогадався, що всі 

зірки, що спостерігаються нами утворять гігантську зіркову систему, яка сплюснена 

до галактичного екватора. Спочатку передбачається, що всі об'єкти Всесвіту є 

частинами нашої Галактики, хоч ще Кант висловлював припущення, що деякі 

туманності можуть бути галактиками, подібними Молочному Шляху. Ще в 1920 

році питання про існування позагалактичних об'єктів викликало дебати (наприклад, 

відома Велика Суперечка між Харлоу Шеплі і Гебером Куртісом; перший 

відстоював одиничність нашої Галактики). Гіпотеза Канта була остаточно доведена 

лише в 1920-х роках, коли Едвіну Хабблу вдалося виміряти відстань до деяких 

спіральних туманностей і показати, що по своєму видаленню вони не можуть 

входити в склад Галактики. 

За сучасними уявленнями, наша Галактика має дві складових - плоску та 

сферичну. Вони відрізняються не лише формою, а й, що головне, об'єктами, які їх 

утворюють. Сферична підсистема - гало чи корона - складається з газу, дуже старих 

неяскравих зір, як правило, згрупованих у величезні кулясті скупчення. Об'єкти гало 

концентруються до центра Галак-тики, утворюючи балдж (з англійської bulge - 

опуклість). Радіус гало, згідно з даними Космічного телескопа ім. Хаббла, дорівнює 

300 000 св.р. Плоска підсистема - диск - складається переважно з газу, молодих зір 



та їхніх скупчень. Вік більшості об'єктів диска до 1млрд.років. Діаметр диска 100 

000 св.p., а товщина центральної зони 10 000 св.р. кількість зір у диску сягає 400 

млрд., а його маса 150 млрд. M .У центрі Галактики розташоване ядро діаметром 

4000 св.р. концентрація зір у ядрі дуже висока, ймовірно, у його центрі є дуже 

масивна чорна діра. Досліджують ядро Галактики в інфрачервоному діапазоні, бо 

випромінювання таких частот найменше послаблюється. 

Наша Галактика має чітко виражену спіральну структуру. Доведено, що вона 

має дві спіралі. їхні гілки сприймаються нами у вигляді Молочного Шля-ху. 

Швидкість обертання зір навколо центра Галактики різна. Із віддаленням від центра 

вона спочатку зростає, в околицях Сонця набуває найбільшого значення - 250 км/с, а 

далі повільно зменшується. Однією із зір Галактики є Сонце. Воно перебуває на 

відстані близько 30000 св.р. від її центра. Сонце разом зі своєю планетною системою 

обертається навколо центра Галактики зі швидкістю 250км/с і робить повний оберт 

приблизно за 200 млн. років. Цей час називають галактичним роком. Згідно зі 

спостереженням, наша зоря розташована між двома спіральними рукавами і ніколи 

не потрапляла в них. Таке розміщення у відносно спокійній частиш Галактики є 

надзвичайно важливою умовою виникнення та існування життя на Землі.  

Швидка еволюція зір, що відбувається у спіральних рукавах, супровод-

жується інтенсивним, смертоносним для всього живого випромінюванням. 

Наприклад, якби на відстані 10пк від Сонця спалахнула наднова, то через 10 000 

років туманність - залишок вибуху сягнула б Сонячної системи і на десятки тисяч 

років огорнула б її. Висока щільність космічних променів у залишках наднової 

спричинила б різке підвищення рівня радіації на поверхні Землі. Для багатьох видів 

живих організмів такі умови є згубними і призводять до швидкого вимирання. До 

речі, сліди таких катастроф на планеті є. Деякі вчені вважають, що раптове, дуже 

швидке вимирання динозаврів зумовлене «зоряною» причиною, адже за час 

існування Сонця (5 млрд. років) поблизу (10-20пк) спалахнуло близько десятка 

наднових зір. 

https://www.youtube.com/watch?v=OgLbUXWdkrI - квазари 

 

Домашнє завдання: 

https://uroky.com.ua/fizyka-i-astronomiya-11klas-golovko/ - у підручнику  

повторити ст. 242-261 

на ст. 261 серед завдань ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ У 

ПИТАННЯХ ЗІР ТА ГАЛАКТИК виконати письмово 2, 7, 10, 11, 12 

 

 

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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