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Тема: Методи астрономічних спостережень.  

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа.  

Мета: 

Навчальна: сформувати в студентів поняття про основні методи та засоби астрономічних 

досліджень;  уявлення про будову та призначення телескопів, принцип їх дії; ознайомити з 

досягненнями в телескопобудуванні.  

Розвиваюча: розвивати світогляд студентів, логічне мислення, навички аналізу інформації. 

Виховна: виховувати активну життєву позицію, чесність, порядність, людяність, прагнення до 

самовдосконалення та саморозвитку. 

Матеріали до уроку: 

 

Астрономія — наука всехвильова. Галузь астрономії, яка вивчає Всесвіт у видимому світлі, 

називається оптичною. Але видиме світло займає лише маленьку ділянку електромагнітного 

спектра, куди входять також радіохвилі, інфрачервоне, льтрафіолетове, рентгенівське та гамма-

випромінювання - різні за довжиною (чи частотою) електромагнітні хвилі.  З XIX ст. астрономи 

почали вивчати космічні об'єкти в доступних  інфрачервоних променях. А в 30-х роках XX ст. 

зародилася нова галузь астрономії - радіоастрономія, справжній розвиток якої почався після другої 

світової війни. Та оскільки небесні тіла випромінюють у всьому діапазоні електромагнітного 

спектра, перед астрономами постала задача проведення досліджень поза межами атмосфери.  

  

Радіоастрономія — це дослідження випромінювання з довжиною хвилі, більшою за 

один міліметр (приблизно). Радіоастрономія відрізняється від більшості інших видів астрономічних 

спостережень тим, що досліджувані радіохвилі можна розглядати саме як хвилі, а не як 

окремі фотони. Отже, можна виміряти як амплітуду, так і фазу радіохвилі, а це не так легко зробити 

на діапазонах коротших хвиль. 

Хоча деякі радіохвилі випромінюються астрономічними об'єктами у вигляді теплового 

випромінювання, більшість радіовипромінювання, що спостерігається з Землі, є за 

походженням синхротронним випромінюванням, що виникає, коли електрони рухаються 

умагнітному полі. Крім того, деякі спектральні лінії утворюються міжзоряним газом, 

зокрема спектральна лінія нейтрального воднюдовжиною 21 см. 

У радіодіапазоні спостерігається широке розмаїття космічних об'єктів, зокрема наднові 

зірки, міжзоряний газ, пульсари та активні ядра галактик. 

Рентгенівська астрономія  Рентгенівська астрономія вивчає астрономічні об'єкти в рентгенівському 

діапазоні. Зазвичай об'єкти випромінюють рентгенівське випромінювання завдяки: 

синхротронному механізму (релятивістські електрони, що рухаються в магнітних полях) 

 теплове випромінювання від тонких шарів газу, нагрітих вище 107 K (10 

мільйонів Кельвіна — так зване гальмівне випромінювання); 

 теплове випромінювання масивних газових тіл, нагрітих понад 107 K (так зване 

випромінювання абсолютно чорного тіла). 

Гамма-астрономія  Астрономічні гамма-промені є дослідження астрономічних об'єктів з 

найкоротшою довжиною хвиль електромагнітного спектра. Гамма-промені можуть спостерігатися 

безпосередньо з таких супутників, як Комптон гамма-обсерваторія або спеціалізовані телескопи, які 

називаються атмосферні телескопи Черенкова. Ці телескопи фактично не виявляють гамма-промені 

безпосередньо, а виявляють спалахи видимого світла, що утворюється під час поглинання гамма-

променів атмосферою Землі, внаслідок різноманітних фізичних процесів, що відбуваються 

із зарядженими частинками, які виникають під час поглинання, на кшталт ефекта 

Комптона або черенковського випромінювання. 

Більшість джерел гамма-випромінювання є фактично джерелами гамма-сплесків , які 

випромінюють тільки гамма-промені протягом короткого проміжку часу від декількох мілісекунд 

до тисячі секунд, перш ніж розвіятися в просторі космосу. Тільки 10% від джерелгамма-

випромінювання не є перехідними джерелами. До цих стійкий гамма-випромінювачів 

включають пульсари, нейтронні зірки і кандидати на чорні дірки в активних галактичних ядрах. 

У нейтринній астрономії використовують спеціальні підземні об'єкти такі, 
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як SAGE, GALLEX і Каміока II/III для виявлення нейтрино. Ці нейтрино приходять головним чином 

від Сонця чи зірок, але також від супернових. Космічні промені, що складаються з частинок 

дужевисокої енергії, які можуть розпадатися або поглинатися, входячи в атмосферу Землі, в 

результаті чого виникають каскади вторинних частинок. Крім того, деякі майбутні детектори 

нейтрино будуть також безпосередньо чутливі до нейтрино, народжених, коли космічні промені 

потрапляють до атмосфери Землі. 

Новим напрямком в різновиді методів астрономії може стати гравітаційно-хвильова астрономія, 

яка прагне використовувати детекторигравітаційних хвиль для збору даних спостережень про 

компактні об'єкти. Кілька обсерваторій уже побудовано, наприклад, лазерний 

інтерферометр гравітаційної обсерваторії LIGO, але гравітаційні хвилі дуже важко виявити, і вони 

досі залишаються невловимими. У 2017 р. науковці виявили гравітаційні хвилі від події, яку також 

вдалося спостерігати з допомогою телескопів: близько 130 мільйонів років тому дві нейтронні зорі 

наблизилися по спіралі одна до одної і злилися в один об’єкт — таке явище називають кілонова 

(астрономічне явище злиття двох нейтронних зір або нейтронної зорі та чорної діри — Ред.). Зорі, 

які швидко оберталися, створювали гравітаційні хвилі у просторі. 17 серпня поточного року їх 

зареєстрували на Землі Лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія (Laser 

Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO) та обсерваторія Virgo. Оскільки хвилі виникли 

щойно відбулося злиття зір, науковці, які їх виявили, мали достатньо часу, щоб сповістити 

астрономів про світло та випромінювання, які незабаром мали з’явитися. 

Неозброєним оком 

Здається, що ясно вночі на небі видно незліченну кількість зірок. Насправді ж неозброєним оком 

людина може побачити лише кілька тисяч. Само по собі видовище зоряного неба цікаво і красиво, 

однак деяка деталізація подібних спостережень зробить процес набагато цікавіше. 

Оптичні характеристики ока визначаються  роздільною здатністю та чутливістю. Роздільна здатність 

ока (гострота зору) — це спроможність розрізняти об'єкти певних кутових розмірів. 

Встановлено, що роздільна здатність ока людини не перевищує 1' . Це означає, що ми можемо  

бачити окремо дві зорі (або дві букви у тексті книги), якщо кут між ними α > 1
/

, а якщо кут менший 

за одну кутову секунду, то ці зорі зливаються в одне світило, тому розрізнити  їх неможливо. Ми 

розрізняємо диски Місяця та Сонця, бо кут, під яким видно діаметр цих світил (кутовий  діаметр), 

дорівнює близько 30', в той час як кутові діаметри планет та зір менші ніж 1
/

, тому ці світила  

неозброєним оком видно як яскраві точки. 

По-перше, можна спостерігати різні сузір'я, тобто умовно прийняті групи зірок, яким дається певну 

назву, дуже часто навіть не збігається з нашими уявленнями про предмет. Наприклад, що нагадує 

букву «W» сузір'я Кассіопеї, отримало свою назву на честь міфологічної цариці, яку можна 

представити у вигляді «W» тільки при наявності гарної фантазії. Але, так чи інакше, процес 

пізнавання на небі сузір'їв, які до цього дивилися в атласі, дуже приємний. Літніми ночами можна 

побачити такі цікаві сузір'я, як Лебідь, Кассіопея, Волопас, Орел, Дракон, Велика Ведмедиця і т.д. 

По-друге, неозброєним оком в ясну безмісячну ніч можна побачити такий об'єкт, як Чумацький 

Шлях. Це наша з вами галактика, у якій крім Сонця є ще 200 мільярдів зірок. При спостереженні 

неозброєним оком вона виглядає як туманна смуга, що проходить через все небо. 

По-третє, деякі планети Сонячної системи видно без всяких приладів навіть краще, ніж зірки. 

Наприклад, ввечері на Заході іноді можна побачити так звану «Вечірню Зірку» - Венеру. Нарешті, 

спостерігачеві доступні Місячні і Сонячні затемнення, які хоч і рідко, але трапляються, являючи 

собою досить незвичайне і цікаве видовище. 

Озброївшись біноклем 

Вже в простій бінокль, зі збільшенням у вісім разів, діапазон спостережуваних астрономічних 

об'єктів значно збільшується. Прості зірки виглядають набагато яскравіше, з'являються невидимі 

неозброєним оком зірки. Знайомий нам Чумацький Шлях з туманної смуги перетворюється на 

розсип зірок у полі зору бінокля. 

Але особливий інтерес при спостереженні в бінокль представляє Місяць. Навіть у слабкий прилад 

помітні Місячні моря, мають вельми незвичайні назви, на кшталт Моря Криз, Моря Достатку, Моря 

Нектару та інші. У бінокль вони видно як темні плями. Зараз ми розуміємо, що так виглядає 

поверхню Місяця, на якій давно відбувалися бурхливі геологічні процеси, текла і застигала лава. 

Але довгий час деякі астрономи припускали, що ці моря заповнені водою, звідси і їх назва. В 

хороший бінокль можна побачити і деякі місячні кратери, наприклад, Тихо, Кеплер і т.д. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96


Мабуть, можна розгледіти і супутники Юпітера. Для цього потрібно знайти на небі цю планету, яка 

добре видно і неозброєним оком. Націливши на неї прилад, ми побачимо крихітний диск, з боків від 

якого знаходяться маленькі «зірочки». Максимально можна розглянути чотири - це так звані 

«Галілеєві» супутники, які вчений відкрив в 1610 році. 

Спостереження телескопом 

У невеликій і недорогий любительський телескоп можна побачити безліч цікавого і навіть зробити 

відкриття наукового масштабу. Багато комети були відкриті любителями, а хтось примудрився це 

зробити кілька разів, як японець Ікейа, що відкрив 5 комет. Справа в тому, що професійним 

астрономам колись прочісувати в пошуках подібних об'єктів все небо, і тут як раз на допомогу 

приходять ентузіасти з невеликими телескопами, але з великим бажанням щось побачити. 

Звичайно, відкрити комету пощастить одиницям, але ось долучитися до маси інших цікавих явищ 

можуть практично все. 

Перше, на що зазвичай наводять цей прилад - це Місяць. Тут вже видно не просто плями морів. 

Перед поглядом спостерігача постає найдокладніша «карта» з купою кратерів, ущелин, морів та 

інших деталей рельєфу. Причому виглядає все настільки жваво й об'ємно, що ніякі фотографії і 

поряд не стоять. 

Карти, програми та інше 

Якщо Місяць можна знайти на небі без усяких «шпаргалок», то з іншими об'єктами справа йде 

складніше. Для орієнтування на зоряному небі бажано ознайомитися з картами зоряного неба - 

друкованими чи електронними. Серед друкованих видань для початківців підійде «Шкільний 

астрономічний календар», а серед електронних - інтерактивні карти на сайті «Астронет» і т.д. 

Особливе місце серед подібних джерел інформації займають так звані «віртуальні планетарії» . Це 

програми, які дозволяють отримувати зображення зоряного неба в потрібний час з потрібного 

місця. Серед таких програм можна відзначити Red Shift, Celestia, Starry Night та інші. Наприклад, 

Red Shift дозволяє моделювати зоряне небо на декілька тисячоліть вперед і назад, при цьому з 

приголомшливою точністю створювати мальовниче зображення, видавати інформацію про будь-

якому об'єкті. 

 

Багато видів діяльності — астрономія, вивчення природи, спостереження за ходом 

спортивних змагань — доводиться здійснювати з великої відстані. Бувають ситуації, коли з різних 

причин ми не можемо наблизитися до об'єкту, що вивчається, і розглянути його в необхідних 

подробицях. Наші очі — це інструмент загального призначення: їх чутливість і роздільна здатність 

обмежена, а збільшення мінімально. Щоб усилити свої можливості, ми використовуємо телескопи. 

Телескоп — це оптичний прилад, призначений для спостереження видалених об'єктів. Паралельне 

проміння світла, що потрапляє в телескоп, збирається об'єктивом в точці фокусу. Потім вони 

проходять через окуляр — систему лінз, дія якої протилежно дії об'єктиву. Окуляр перетворить ті, 

що розходяться з точки фокусу проміння в паралельні, забезпечуючи збільшення побудованого 

об'єктивом зображення. 

Рефрактори (лінзові телескопи) 

Є два основні методи фокусування світлового проміння в 

телескопі. В першому методі проміння фокусується 

скляним об'єктивом, який складається з однієї або 

декількох лінз. Працюючі таким чином телескопи 

називають рефракторами. 

Рефрактори мають ряд переваг в порівнянні з іншими 

конструкціями телескопів. По-перше, в них не проникає 

пил і волога, оскільки труба закрита об'єктивом. По-

друге, оптичні елементи рефрактора фіксуються на 

фабриці і не вимагають юстирування — тонкої настройки 

оптичної системи. По-третє, на відміну від інших систем, 

в рефракторах немає екранування об'єктиву, яке зменшує 

кількість збираного світла і спотворює дифракційну картину. В результаті виходить 

висококонтрастне, з прекрасним дозволом зображення, ідеально відповідне для спостережень 

місяця і планет. 

Одним же з основних недоліків рефракторів є фарбування яскравих об'єктів кольоровими 

ореолами. Причина появи ореолів полягає в тому, що проміння різних довжин хвилі заломлюється 



лінзою по-різному. Цей недолік можна виправити практично повністю, якщо зробити об'єктив з 

декількох дуже точно виконаних лінз, виготовлених із спеціально підібраних сортів скла. 

Рефлектори (дзеркальні телескопи) 

  Другий спосіб фокусування світла — віддзеркалення 

вхідного проміння увігнутою дзеркальною поверхнею. Такі 

влаштовані телескопи, звані рефлекторами. Найбільш 

поширені на сьогоднішній день рефлектори називають 

рефлекторами Ньютона, тому що першим таку конструкцію 

створив Ісаак Ньютон. 

Дзеркало є скляним диском, одна із сторін якого має 

сферичну або параболічну форму і покрита шаром, що 

відображає. При цьому фарбування предметів, як в 

рефракторі, не відбувається, оскільки потрапляючий в 

телескоп світло не проходить через скло, а відображається від 

дзеркальної поверхні об'єктиву. Найбільш прості у 

виробництві дзеркала сферичної форми. Проте якщо зробити 

таке дзеркало достатньо світлосильним, проміння з його країв і проміння з центру сходитимуться в 

різних крапках, що приведе до падіння чіткості зображення. Щоб усунути цей дефект, званий 

сферичною аберацією, поверхню дзеркала роблять параболічною. 

Оскільки зібраний головним дзеркалом світло відображається назад, його потрібно перенаправити, 

щоб вивести з труби. Це робиться за допомогою невеликого плоского дзеркала еліптичної форми 

(званого вторинним), розташованого під кутом в 45 градусів до оптичної осі головного дзеркала. На 

жаль, вторинне дзеркало і система його кріплення неминуче екрануватимуть головне дзеркало, 

зменшуючи кількість збираного їм світла і знижуючи загальний контраст зображення. 

Катадіоптрічні (дзеркально-лінзові) телескопи 

Третя група телескопів, званих катадиоптрическими (дзеркально-лінзовими), є гібридом двох 

попередніх систем — для того, щоб управляти ходом проміння в них використовуються і лінзи, і 

дзеркала. Прикладами таких інструментів є катадіоптричні телескопи Ньютона, телескопи Шмідта-

Кассегрена і Максутова-Кассегрена. 

 Катадіоптрічний рефлектор Ньютона — це класичний 

рефлектор, в який додана коректуюча лінза, розташована на шляху 

світлового проміння перед точкою фокусу. Цей коректор збільшує 

ефективну фокусну відстань об'єктиву, дозволяючи значно 

укоротити довжину труби. Катадіоптрічеськіє рефлектори більш 

компактні і меньш схильні коливанням від вітру, ніж прості 

Ньютони, але мають більше екранування і можуть бути 

складнішими в настройці. 

В телескопах Шмідта-Кассегрена світлове проміння 

спочатку проходить через тонку асферичну пластину, підібрану 

так, щоб вона виправляла сферичну аберацію головного дзеркала. 

Відобразившися від головного, а потім і вторинного дзеркала, проміння знов відправляється у бік 

головного дзеркала і виходить з труби через отвір в ньому. Прямо за цим отвором встановлюється 

окуляр або діагональне дзеркало. Фокусування здійснюється переміщенням окуляра або головного 

дзеркала. Основна гідність Шмідта-Кассегрена — компактність (труба виходить в три рази коротше 

за рефлектор Ньютона з тією ж фокусною відстанню). Основний недолік — відносно велике 

вторинне дзеркало, яке зменшує кількість збираного світла і приводить до невеликого падіння 

контрасту зображення. 

Радіотелескопи 
Для дослідження космічних об'єктів в радіодіапазоні застосовують радіотелескопи. Основними 

елементами радіотелескопів є приймаюча антена і радіометр - чутливий радіоприймач, та 

приймаюча апаратура. Оскільки радіодіапазон набагато ширший оптичного, для реєстрації 

радіовипромінювання використовують різні конструкції радіотелескопів, в залежності від 

діапазону. У довгохвильовій області (метровий діапазон; десятки і сотні мегагерц ) використовують 

телескопи складені з великої кількості (десятків, сотень або, навіть, тисяч) елементарних приймачів, 

зазвичай диполів. Для більш коротких хвиль (дециметровий і сантиметровий діапазон; десятки 

гігагерц) використовують напів-або повноповоротні параболічні антени. Крім того, для збільшення 

роздільної здатності телескопів, їх об'єднують в інтерферометри . При об'єднанні кількох 



одиночних телескопів, розташованих у різних частинах земної кулі, в єдину мережу, говорять про 

радіоінтерферометрію з наддовгою базою (РНДБ). Прикладом такої мережі може слугувати 

американська система VLBA (  Very Long Baseline Array). З 1997 по 2003 рік 

функціонував японський орбітальний радіотелескоп HALCA ( Highly Advanced Laboratory for 

Communications and Astronomy), включений в мережу телескопів VLBA, що дозволило істотно 

поліпшити роздільну здатність всієї мережі.  

Уперше у світовій історії на планеті Земля понад сто тисяч малюнків дитячих мрій будуть 

зашифровані в сигнал і відправлені у космос. Подія відбулася у суботу, 28 вересня 2019р, на 

потужній космічній станції, яка знаходиться у Золочеві Львівської області. 

Центр космічних досліджень і зв’язку в Золочеві (в народі «Азимут») розташований у мальовничій 

місцині серед кілометрів полів та лісів. Довкола нього тиша і спокій. Та на теперішній час – це 

найбільший подібний об’єкт в нашій державі (з окупацією Росією Криму, Україна тимчасово 

втратила більший центр поблизу Євпаторії). Центр у Золочеві складається з двох потужних антен, 

які з’явилися ще за радянських часів. Вони були інформаційним вікном всього СРСР у західний 

світ. 25-метрову антену КТНА-200 поставили у середині 70-х років минулого століття у рамках 

програми міжнародного співробітництва «Союз-Аполлон» (співпраця радянських космічних 

науковців з американськими). Але першочергово антена дозволяла мати прямий урядовий канал 

зв’язку між Москвою та Вашингтоном, а вже далі здійснювати міжнародні телекомунікації через 

супутники системи «Інтелсат». Тобто завдяки цій антені могли не лише говорити Брежнєв з 

Картером, чи Горбачов з Рейганом, але і прості радянські люди дивитися наживо, для прикладу, 

хокейні матчі між збірними СРСР та США, або весь світ міг спостерігати, як «мішка» покинув 

стадіон і полетів у небо під час літніх Олімпійських ігор 1980 року. У 1986 році 25-метрова антена 

перестала бути самотньою. У центрі зв’язку постала нова, ще більша 32-метрова! На відміну від 

антени КТНА-200, яка була суто радянською розробкою і свого часу стояла на науково-дослідному 

кораблі «Юрій Гагарін», MARK-4B збудували японці. 32-метрову антену розробила японська 

компанія NEC, а вже на місці радянські спеціалісти склали її докупи. Завданням антени був зв’язок 

у південно-східному напрямку – Індія, Китай і так далі. Що ж сталося з антенами зі здобуттям 

Україною незалежності? До 2017 року, практично нічого не відбувалося. Антени були частиною 

Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. На початку 90-х, антени 

продовжували виконувати свої функції, однак із розвитком оптичного волокна, прокладання 

трансатлантичних магістралей та загальним розвитком техніки, потреба у такому типу зв’язку 

відпала і стала економічно не вигідною. Більше того, для трансляцій через супутники почали 

використовувати стандартні 7-метрові антени. Тому дві великі антени все менше застосовувалися у 

роботі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Для прикладу, на початку 2010-х 25-

метрова антена займалася трансляцією радіо FM Галичина. Все змінилося з початком військової 

агресії Росії на Сході України та окупацією Криму. Після втрати парку космічних антен поблизу 

Євпаторії, постало питання про відновлення роботи Центру далекого космічного зв’язку. 2,5 роки 

бюрократичної тяганини, суперечок з Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який 

мав (чи не мав) свої плани стосовно антен біля Золочева, і у 2017 році вони офіційно увійшли до 

Державного космічного агентства України, до Національного центру управління та випробування 

космічних засобів. З того часу з антенами відбуваються разючі зміни – їх модернізують і роблять з 

них величезні радіотелескопи, які займатимуться дослідженням далекого космосу. Стежать за 

оновленням та займатимуться експлуатацією українські військові у відрядженні. Центр у Золочеві є 

напівзакритим об’єктом. Тобто просто прогулятися там не вийде. Він під охороною. Та для 

науково-освітніх проєктів тут завжди відкриті двері. 

Домашнє завдання: 

Зробити конспект; дати відповідь на тестові запитання 

1.Галузь астрономії що вивчає об′єкти – джерела видимого світла: 

a) Оптична астрономія 

b) Радіоастрономія 

c) Гравітаційно – хвильова астрономія 

d) Рентгенівська астрономія. 

2. Об′єктом якої галузі дослідження в астрономії є планети - гіганти? 

a) Оптична астрономія 

b) Інфрачервона астрономія 

c) Ультрафіолетова астрономія 



3. Яка галузь дослідження в астрономії не пов′язана з вивченням електромагнітного спектра 

випромінювання? 

a) Оптична астрономія 

b) Радіоастрономія 

c) Гравітаційно – хвильова астрономія 

d) Рентгенівська астрономія. 

4.Польоти  місій з використанням датчиків; спускних апаратів, які можуть проводити експерименти 

на поверхні об'єктів використовує: 

a) Оптична астрономія 

b) Планетарна астрономія 

c) Інфрачервона астрономія 

d) Ультрафіолетова астрономія 

5. Частина телескопа, в яку дивиться спостерігач називається 

a) Об′єктивом 

b) Окуляром 

c) Триногою 

d) Монтуванням 

6. Апертура- це характеристика телескопа, яка означає: 

a) зоряну величину найбільш слабких зірок, видимих з допомогою телескопа  

b) діаметр об′єктива 

c) фокусну відстань телескопа 

d) роздільну здатність телескопа 

7.Хто створив телескоп – рефрактор? 

a) Ньютон 

b) Галілей 

c) Гершель 

d) Фраунгофер 

8.Хто створив телескоп – рефлектор? 

a) Ньютон 

b) Галілей 

c) Гершель 

d) Фраунгофер 

9.Виберіть зайве. Основними елементами радіотелескопа є: 

a) Приймаюча антена 

b) Радіометр 

c) приймаюча апаратура 

d) Система лінз та дзеркал 

 

 

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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