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Фізика і астрономія 

Урок 66-67 

Тема: Розвиток космонавтики. Космогонія Сонячної системи. 

Мета:  

Освітня: продовжити формувати компетентності в природничих науках та 

технологіях та соціальні і громадянські; сформувати уявлення про космологічні 

дослідження; ознайомити із найголовнішими досягненнями людства у вивченні 

космосу; проаналізувати місце України в астрономічних дослідженнях шляхом 

ознайомлення із історичними даними; проаналізувати особливості комплексу 

обладнань, що використовуються у космологічних дослідженнях; систематизувати 

уявлення про розвиток Сонячної системи.  

Розвиваюча: вміння самостійно працювати з літературними джерелами; обирати 

найголовніше в тексті шляхом маркування; навички колективної роботи; розумові 

здібності.  

Виховна: почуття патріотизму та національної свідомості шляхом ознайомлення із 

здобутками України в межах космічної науки.  

 

Матеріали до уроку: 

Рубрика «Новини з космосу» 

1. Кільця Сатурна виявилися молодшими за динозаврів. Астрономи, які 

проаналізували дані апарату «Кассіні», зібрані під час фіналу місії, змогли дати 

нові оцінки маси і віку кілець Сатурна, які виявилися набагато молодшими, ніж 

вважалося раніше. У статті, опублікованій в журналі Science, кажуть, що їх вік 

може складати від 10 до 100 мільйонів років, інформує Ukr.Media. 

2. Індія вивела в космос рекордно легкий супутник. Індійська організація 

космічних досліджень (ISRO) вивела на орбіту найлегший у світі супутник. Це 

кубсат, зібраний студентами, повідомляє прес-служба ISRO в п’ятницю, 25 січня 

2019 року. У лютому 2017 року Індія встановила світовий рекорд за кількістю 

супутників, запущених за допомогою однієї ракети, відправивши в космос 104 

супутники. Попередній рекорд одночасного запуску належав Росії – 37 

супутників у 2014 році. 

3. Розміри чорної діри в центрі Галактики вперше точно виміряли (22.01.2019). 

Група астрономів вперше отримала конкретні дані про розмір видимої частини 

гігантської чорної діри, яка розташовується в центрі Чумацького Шляху. Про це 

пише Astrophysical Journal. Чорна діра Чумацького Шляху перебуває в сплячці, 

саме тому у неї відсутні видимі джети. Вчені зараз намагаються з’ясувати, коли 

саме вона заснула, наскільки вона була активною і як її колишня активність 

впливала на зірки в Галактиці. 

4. Вчені створили ракету з нескінченною генерацією палива (14.01.2019). Група 

вчених з Університету Центральної Флориди у співпраці з фахівцями компанії 

Honeybee Robotics розробила прототип космічного корабля під назвою World Is 

Not Enough (WINE). Апарат здатний витягувати воду з астероїдів і комет, 

використовуючи її в якості палива. Про це пише Phys.org. Теоретично, 

перелітаючи від одного астероїда до іншого, апарат може «живитися» 

нескінченно. Випробування апарату пройшли 31 грудня. Вчені спеціально 



створили грунт, який аналогічний поверхні дрібних космічних об’єктів.WINE не 

тільки зміг успішно добути воду, але також зробив з неї ракетне паливо, яке 

дало йому енергію для здійснення поштовху від поверхні планети. 

 

Що таке космологічні дослідження? 

Це відкриття та розвідка космічного простору за допомогою космічних 

технологій. Фізичні дослідження космосу ведуться як за допомогою пілотованих 

космічних польотів, так й автоматичних космічних апаратів. Технічному дослідженню 

космосу передував розвиток астрономії та створення великих й відносно ефективних 

ракет на початку 20 століття. Освоєння космосу було одним з напрямків суперництва 

між СРСР та США в холодній війні. Початком епохи освоєння космосу можна 

вважати запуск першого штучного супутника Землі — Супутник-1, запущеного 

Радянським Союзом 4 жовтня 1957 року. Радянська космічна програма була на 

передових позиціях. 

Від гіпотез про природу планет і будову космосу, люди перейшли до всебічного 

і безпосереднього вивчення небесних тіл і міжпланетного простору за допомогою 

ракетно-космічної техніки. В освоєнні космосу людству належить вивчити різні 

області космічного простору – Місяць, інші планети і міжпланетний простір. 

Сучасний рівень космічної техніки та прогноз її розвитку показують, що основною 

метою наукових досліджень за допомогою космічних засобів, очевидно, в 

найближчому майбутньому буде наша Сонячна система. Головними при цьому будуть 

завдання вивчення сонячно-земних зв’язків і простору Земля – Місяць, а так само 

Меркурія, Венери, Марса, Юпітера, Сатурна та інших планет, астрономічні 

дослідження, медико-біологічні дослідження з метою оцінки впливу тривалості 

польотів на організм людини та її працездатність. 

 

Перегляд відео-фрагменту «Україна-космічна держава» 

https://www.youtube.com/watch?v=iId78N1CQ3o    

- Україна є однією з 10 найбільш могутніх космічних держав в світі, тому що ми 

можемо створити ракети на повному циклі. 

- Якщо згадати певні передумови космосу, то варто згадати порохові ракети, які на 

території України вперше були застосовані в 1516 році. В 16 столітті українські козаки 

робили перші кроки до того, що пізніше стане одним з видів двигунів. 

- В 19 сторіччі українець, який проходив службу в Українській імператорській армії 

Засядько застосував бойові ракети під час російсько-турецької війни 1828-1829 років. 

- Завдяки Корольову людина вийшла у відкритий космос. Він був причетний до 

запуску першого штучного супутника Землі, який зараз використовується у всіх 

галузях технологій в світі. 

- В американській космічній історії зусилля українців від самого створення NASA  

продовжуються і досі. Українець наразі являється зам директором NASA у галузі 

космічних досліджень – це Стів Юрчук. 

- Першим українцем, який побував у космосі, був Павло Попович. Він полетів туди у 

1961 року. І на борту корабля виконав одну з улюблених пісень Сергія Корольова 

«Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю». 

 

Навіщо потрібно досліджувати космос?  

https://www.youtube.com/watch?v=iId78N1CQ3o


Напевно такі думки виникають у кожної людини.  На це питання досить гарну і 

доцільну відповідь дає нам Леонід Каденюк: 

"Космос треба досліджувати для того, щоб покращити життя на Землі. Дуже 

простий приклад. З 1957 року, коли людина почала займатися космосом, винайдено і 

запатентовано понад 50 000 технологій, винаходів. Багато таких речей, якими ми 

користуємося у побуті: замок-блискавка, липучки на спортивному одязі...", – 

повідомив Каденюк. 

Отож, навіщо потрібно досліджувати космос? Щоб винайти ще якусь дрібничку? 

(задля наукового прогресу, де винайшли маленьку дрібничку там відкриті загадки 

Всесвіту).  

Дійсно розвиток науки і техніки не стоїть на місці, як ми вже згадували це в 

словах Л.Каденюка. Світ невпинно розвивається, людство так «мчиться» у вирій 

розгадування загадок буття, що інколи ігнорують своєю безпекою в контексті здоров’я 

та екології. Пропоную вам розглянути факти, які підтримують космічні дослідження і 

навпаки, ті що негативно впливають на наш світ.  

ЗА ПРОТИ 

Винайдення нових методів лікування, 

дослідження впливу космічного 

середовища на живі організми та 

розкриття першої загадки буття «Як 

з’явилось життя?», колонізація планет, 

добування корисних «космічних» 

копалин. 

 

Космічне сміття (близько 3 тисячі 

непотрібних апаратів), можливе 

забруднення земними речовинами 

космічного простору в тому числі і 

Місяця (шкідливі бактерії, віруси хвороб 

та інше), забруднення верхніх шарів 

атмосфери Землі внаслідок 

відпрацьованого матеріалу космічних 

апаратів. 

 

Домашнє завдання: 

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html  

почитати ст. 230-234, вивчити конспект, дати відповіді на запитання: 

1. Від 1970-х автоматичні станції й самохідні апарати неодноразово сідали й успішно 

працювали на поверхні Венери й Марса. А на Меркурій посадок поки ще не було. Як 

ви вважаєте, чому? 

2. Для чого Ілону Маску Марс?  

 

 

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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