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 Постановка проблеми. Наукові поняття, як відомо, є дуже важливим 

компонентом системи наукових знань, а також однією з форм мислення, 

найвищим рівнем узагальнення знань про об’єкти. Понятійний апарат будь-якої 

наукової дисципліна — відкрита система, яка неперервно поповнюється новими 

поняттями, що виникають у зв’язку з розвитком цієї дисципліни як науки. 

Процес навчання астрономії, як і кожного іншого шкільного предмета, 

пов’язаний із запровадженням і розвитком наукових понять, система яких 

утворює основу курсу. Очевидно, що розвиток понять є однією з найважливіших 

рушійних сил усього процесу викладання. Тому визначення основних понять 

астрономії, аналіз їх взаємозв’язку і розвитку — це складова частина наукового 

обґрунтування змісту навчального предмета, фундаментальна проблема 

дидактики астрономії. Відомий російський дидакт Є.П. Левітан вважає, що «від її 

вирішення залежить і якість програми, і підручника з астрономії, і ліквідація 

перевантаження учнів, і, в решті-решт, якість знань і вмінь учнів» [1]. 

Астрономічна наука нині оперує великою кількістю понять і саме тому 

теоретична розробка понятійного апарату курсу астрономії загальноосвітніх 

навчальних закладів має здійснюватися вдумливо, як без його зайвого спрощення, 

так і без явних, невиправданих, надмірностей. Доцільним і важливим для 

побудови навчального предмета є також визначення понятійного ядра курсу 

астрономії — переліку тих понять, без яких він втратить свою цілісність та логіку. 

Понятійний апарат та його ядро, хоча й складають основу навчального 

предмета, проте його не обмежують. Звідси виникає проблема визначення й 

інших складових (дидактичних одиниць), що формують зміст курсу астрономії. 

Ми поділяємо думку Є.П. Левітана про те, що відбір астрономічних понять, 

як і визначення змісту, структури та логіки побудови навчального предмета, є 



специфічною проблемою методики навчання астрономії, оскільки такий відбір 

автоматично не випливає з астрономічної науки. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням місця й ролі понять в системі 

наукових і навчальних знань присвячені роботи Л.Я. Зоріної, Є.П. Левітана, О.Ю. 

Румянцева, А.В. Усової та ін. На підставі аналізу наукових праць зазначених 

авторів можна зробити висновок про те, що провідною ідеєю в питанні 

визначення й відбору понять, які підлягають вивченню в курсі астрономії, є мета 

(цілі) навчання астрономії. 

Водночас відбір понять для шкільної астрономії потрібно виконувати 

зважаючи на міжпредметні зв’язки, а також з урахуванням того місця, яке посідає 

загальноосвітній курс астрономії у всій системі астрономічного освіти. 

Процес формування понятійного апарату, як і змісту навчального предмета в 

цілому, має відбуватись з урахуванням того, наскільки успішно його зможуть 

засвоїти учні. Для цього О.О. Пономарьова [2] пропонує взяти до уваги такі 

принципи: 

• пізнавальна значимість і дидактична цінність поняття; 

• приналежність поняття до однієї або декількох теоретичних систем курсу як 

їх елементу, пов’язаного з іншими системами; 

• існування в науці аналога дидактичного поняття; 

• наявність адекватних поняттям матеріалізованих (знакових) форм їх вира-

ження, зручних для оперування ними в навчальній діяльності; 

• різнобічне вивчення й багаторазове застосування поняття; 

• урахування ролі поняття у вихованні та розвитку учнів. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Здійснити аналіз 

документів, які регламентують процес навчання астрономії в українських 

загальноосвітніх навчальних закладах, і на підставі відомих дидактичних 

принципів сформувати зміст курсу астрономії на рівні понятійного ядра та інших 

структурно-системних компонентів. 

Основна частина. З метою визначення понятійного ядра курсу астрономії ми 
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виконали аналіз астрономічного компонента освітньої галузі Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти [3] та наявних на сьогодні навчальних 

програм з астрономії [4]. 

За результатами аналізу програм з астрономії ми виділили вимоги до 

навчальних досягнень учнів (рівень стандарту, академічний і профільний рівні) 

згідно з цими програмами. Зазначені вимоги подано в табл. 2. Для академічного 

рівня ми вказали також вимоги, що не ввійшли до навчальної програми, але, як на 

нашу думку, є доцільними саме на цьому рівні вивчення курсу астрономії (у 

таблиці відповідні тексти подано підкресленими).  
Таблиця 2 

 
Вимоги 

до навчальних досягнень учнів згідно з програмами (рівень стандарту, академічний рівень, 
профільний рівень) “Астрономія” для 11—12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 
Навчальні досягнення учнів Учень 

Рівень стандарту Академічний рівень  Профільний рівень  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

називає: 

• сучасні галузі астрономії; 
• причини, що обумовили і 
стимулювали зародження та 
розвиток астрономії; 
• імена видатних астрономів 
(Птолемей, Коперник, Галілей, 
Кеплер, Габбл та інш.); 
• кількість сузір’їв за сучасним 
поділом на небі; 
• характерні сузір’я зоряного 
неба; 
• точки і лінії небесної сфери; 
• одиниці вимірювання 
відстаней в астрономії; 
• небесні координати; 
• діапазони випромінювання 
небесних світил; 
• приймачі випромінювання; 
• провідні астрономічні 
обсерваторії України та світу; 
• планети Сонячної системи та 
порядок їх розміщення 
відносно Сонця; 
• малі тіла Сонячної системи; 
• етапи формування Сонячної 
системи; 
• фізичні умови на Сонці; 
• методи визначення відстані до 
зір; 
• основні фізичні 
характеристики зір; 
• складові частини будови 
Галактики; 
• найближчі до Землі 
галактики; 
• типи галактик. 

• найяскравіші зорі на небі 
(Сиріус, Вега, Капела, Спіка, 
Арктур); 
• планети земної групи; 
• планети-гіганти та деякі їхні 
супутники; 
• основні утворення в атмосфері 
Сонця; 
• основні стадії еволюції зір; 
• наукові програми з пошуків 
життя поза межами Землі. 

 

• координати горизонтальної й 
екваторіальної системи координат; 
• екліптичні (зодіакальні) сузір’я; 
• методи й одиниці вимірювання часу 
та системи лічби часу; 
• закони руху космічних тіл; 
• елементи планетних орбіт; 
• значення космічних швидкостей на 
поверхні Землі; 
• назви планетних конфігурацій; 
• діапазон довжин хвиль 
електромагнітного випромінювання; 
• типи телескопів; 
• найбільші телескопи світу; 
• аберації лінзових телескопів; 
• види приймачів випромінювання в 
астрономії; 
• види спектрів;  
• фізичні характеристики Землі як 
планети; 
• складові оболонки внутрішньої 
будови та атмосфери Землі; 
• фізичні характеристики Місяця та 
утворення на його поверхні; 
• супутники Марса; 
• карликові планети; 
• основні фізичні та геометричні 
характеристики зір; 
• спектральні класи і класи світності 
зір; 
• типи подвійних зір; 
• основні фізичні характеристики 
змінних, нових та наднових зір; 
• основні характеристики Сонця як 
космічного тіла; 
• діапазон частот сонячного 
випромінювання; 
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• ознаки та властивості міжзоряного 
середовища; 
• розмір Галактики та кількість зір в 
Галактиці; 
• імена видатних учених-космологів; 
• останні важливі дані про Всесвіт на 
час проведення занять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

наводить 
приклади: 

• з історії розвитку астрономії у 
світі і в Україні; 
• внеску видатних вчених світу 
та України в астрономічну 
науку; 
• зв’язку астрономії з іншими 
науками; 
• об’єктів Всесвіту; 
• використання астрономічних 
знань в життєдіяльності 
людини; 
• небесних світил; 
• походження назв сузір’їв; 
• методів астрономічних 
досліджень; 
• наземних і космічних 
телескопів та їх застосування 
для різних діапазонів 
випромінювання; 
• дослідження тіл Сонячної 
системи за допомогою 
космічних апаратів; 
• впливу сонячної активності на 
життя і здоров’я людей та 
біосферу Землі; 
• різних типів та спектральних 
класів зір; 
• планетних систем інших зір; 
• зоряних скупчень; 
• туманностей; 
• спостережних даних, які 
підтверджують теорію 
Великого Вибуху; 
• пошуку життя на інших 
планетах Сонячної системи; 
• міжнародних наукових 
проектів з пошуку життя у 
Всесвіті. 

• значень видимих зоряних 
величин для різних світил (Сонця, 
Місяця, планет, яскравих зір, 
галактик); 
• використання різних типів 
календарів у країнах світу; 
• застосування законів Кеплера; 
• вікон прозорості для 
електромагнітного спектра в 
атмосфері Землі; 
• перших телескопічних 
відкриттів; 
• приймачів випромінювання 
небесних тіл; 
• відомих комет та метеорних 
потоків; 
• наукових гіпотез стосовно 
виникнення життя на Землі. 

 

• найвідоміших сузір’їв неба та 
північної сфери; 
• використання горизонтальної та 
екваторіальної систем координат; 
• використання зоряного та сонячного 
часу; 
• використання законів Кеплера; 
• результатів спостережень наземних 
та космічних телескопів; 
• видів монтування телескопів; 
• з історії вивчення будови Сонячної 
системи; 
• хімічного складу атмосфер планет; 
• кліматичних змін на Землі; 
• космічних місій до астероїдів і 
комет; 
• кратерів та астроблем на поверхні 
Землі; 
• гіпотез і теорій виникнення Сонячної 
системи; 
• зір з різними температурами, 
світностями, масами та густиною; 
• подвійних, пульсуючих і нових зір; 
• зір на різних стадіях еволюції; 
• галактик різних типів; 
• відомих скупчень галактик; 
• космологічних моделей будови 
Всесвіту; 
• нових відкриттів в астрономії. 

 
 

розрізняє: 

• місцевий, поясний і всесвітній 
час; 
• типи календарів; 
• діапазони електромагнітного 
спектра; 
• планети земної групи, 
планети-гіганти та карликові 
планети; 
• поняття нова та наднова зоря; 
• понятт зоря, зоряне 
скупчення, туманність, 
міжзоряне середовище; 

• поняття видима й абсолютна 
зоряна величина; 
• основні утворення в атмосфері 
Сонця; 
• типи галактик. 

• різні типи зір. 

 
 
 
 
 

харак-
теризує: 

• астрономію як спостережну 
науку; 
• астрономічні знання, як 
чинник культури; 
• застосування в 
телескопобудуванні досягнень 
техніки й технологій; 
• Землю як планету Сонячної 
системи; 
• “спокійне” й “активне” Сонце; 
• Сонце як зорю; 

• історичні етапи поділу зоряного 
неба на сузір’я; 
• відмінності між астрономією й 
астрологією; 
• методи визначення відстаней, 
розмірів і мас небесних тіл; 
• якісно шкалу зоряних величин; 
• основні етапи формування 
Сонячної системи; 
• спектральну класифікацію зір; 
• кінцеву стадію еволюції Сонця; 

• одиниці відстаней в астрономії; 
• умови видимості світил у різних 
регіонах Землі; 
• видимий рух Сонця відносно зір 
протягом року; 
• принцип вимірювання й лічби часу; 
• принцип побудови юліанського і 
григоріанського календарів; 
• оптичну схему телескопічної труби 
Ґалілея та Кеплера; 
• будову радіотелескопа; 
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• місце Сонячної системи в 
Галактиці; 
• природу галактик і квазарів; 
• гіпотезу про існування інших 
Всесвітів. 

• різні типи галактик; 
• імовірність існування життя на 
планетах Сонячної системи з 
погляду сучасної науки; 
• зв’язок між основними 
фундаментальними константами й 
існуванням людини (життям); 
• астрономію як передовий рубіж 
природознавства. 

• принцип реєстрації нейтрино; 
• зв’язок освітленості з зоряною 
величиною; 
• спектр Сонця; 
• електромагнітне випромінювання 
небесних тіл; 
• сучасний погляд на будову Сонячної 
системи, відкриття Нептуна й пояса 
Койпера; 
• фізичні умови на поверхні Місяця; 
• головні подібності та відмінності між 
планетами земної групи та планетами-
гігантами; 
• карликові планети; 
• фізичні характеристики відомих 
екзопланет; 
• хімічний склад зоряної речовини; 
• температуру в надрах зір; 
• природу нестаціонарних зір; 
• внутрішню будову Сонця та його 
атмосфери; 
• фізичні параметри окремих зон 
Сонця; 
• магнітне поле Сонця; 
• міжзоряне середовище та його 
особливості; 
• типи населення Галактики; 
• природу радіогалактик та квазарів; 
• Туманність Андромеди; 
• Велику та Малу Магелланові Хмари; 
• теорію Великого Вибуху; 
• спостереження, що підтверджують 
теорію Великого Вибуху; 
• внесок Г. Гамова в космологію; 
• екзопланети, як потенційні носії 
життя. 

 
 
 
 
 
 

описує: 

• головні віхи розвитку 
астрономії; 
• будову Сонячної системи; 
• природу планет і малих тіл 
Сонячної системи; 
• головні фізичні 
характеристики Сонця; 
• джерела енергії Сонця; 
• прояви сонячної активності та 
її циклічність; 
• класифікацію галактик за  
Е. Габблом; 
• природу активності ядер 
галактик; 
• великомасштабну структуру 
Всесвіту; 
• загальноприйняті моделі 
походження й розвитку 
Всесвіту; 
• наслідки дії закону Габбла; 
• природу реліктового 
випромінювання; 
• імовірність існування життя 
на інших планетах; 

• вигляд зоряного неба в різні 
пори року; 
• добовий рух світил на різних 
географічних широтах; 
• перебіг місячного та сонячного 
затемнень; 
• гіпотези формування Сонячної 
системи; 
• спектральну класифікацію зір; 
• еволюцію зір (зокрема Сонця); 
• методи вимірювання відстаней 
до галактик; 
• основні етапи еволюції Всесвіту. 

• добовий та річний рух Сонця по 
небесній сфері; 
• історію календаря; 
• видимості планет у різних 
конфігураціях; 
• магнітне поле Землі; 
• сучасну будову Сонячної системи 
(планети, супутники, кільця планет-
гігантів); 
• фізичні характеристики малих тіл 
Сонячної системи; 
• схематично механізм утворення 
планет у Сонячній системі; 
• методи відкриття екзопланет; 
• взаємозв’язок між розміром, 
температурою та абсолютною зоряною 
величиною; 
• моделі внутрішньої будови зір різних 
класів світності; 
• різні типи подвійних та змінних зір; 
• природу нових та наднових зір, 
пульсарів; 
• відмінність Сонця від інших 
стаціонарних зір; 
• вигляд сонячного диска в роки 
мінімуму та максимуму активності 
Сонця; 
• фізичні процеси, що протікають 
поблизу чорної діри; 
• будову Галактики. 

 
 

• зв’язок астрономії з іншими 
науками; 

• фізичну суть шкали видимих 
зоряних величин; 

• способи орієнтації на місцевості за 
допомогою небесних світил;  
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пояснює: 

• значення астрономії у 
формуванні світогляду людини; 
• роль астрономії та 
космонавтики в розв’язанні 
глобальних проблем людства; 
• причини видимих рухів світил 
по небесній сфері; 
• принцип визначення відстаней 
до небесних тіл, а також їхніх 
розмірів і маси; 
• причини сонячних та 
місячних затемнень; 
• вплив атмосфери на 
астрономічні спостереження; 
• принцип дії оптичного 
телескопа; 
• особливості реєстрації 
випромінювання небесних тіл; 
• причини парникового ефекту; 
• причини виникнення 
припливів і відпливів; 
• суть астероїдної небезпеки 
для Землі; 
• будову Сонця; 
• різницю між типами зір; 
• залежність кольору зорі від її 
температури; 
• причину існування Молочного 
Шляху на зоряному небі Землі; 
• суть антропного принципу. 

• правило позначення зір 
відповідно до їхніх видимих 
зоряних величин; 
• принцип побудови системи 
небесних координат; 
• механізм визначення тривалості 
доби та календарного року за 
астрономічними 
спостереженнями; 
• принцип визначення місцевого 
часу; 
• принцип побудови календаря; 
• відмінності між оптичними 
телескопами та радіотелескопами; 
• поділ планет Сонячної системи 
на нижні та верхні планети; 
• походження плям, 
протуберанців, спалахів; 
• циклічність сонячної активності; 
• фізичний механізм утворення 
енергії Сонця; 
• природу нових та наднових зір; 
• суть закону Габбла; 
• природу реліктового 
випромінювання; 
• загальноприйняті моделі 
(сценарії) походження й розвитку 
Всесвіту; 
• роль астрономії та космонавтики 
в розв’язанні глобальних проблем 
людства. 

• поняття видимої зоряної величини; 
• зміну дня і ночі та пір року; 
• різницю між зодіакальними 
сузір’ями і знаком Зодіака; 
• будову зоряних каталогів і карт; 
• причину різної тривалості зоряної й 
сонячної доби; 
• потребу введення літнього часу; 
• потребу існування лінії зміни дат; 
• відмінності між системами світу 
Птолемея і Коперника; 
• видимий петлеподібний рух планет;  
• виведення 3-го закону Кеплера із 
відомих законів фізики для колових 
орбіт; 
• використання горизонтального 
паралаксу для визначення відстаней у 
Сонячній системі; 
• причину існування вікон прозорості 
в атмосфері Землі; 
• переваги рефлектора порівнючи з 
рефрактором; 
• принцип дії паралактичного 
монтування; 
• принцип дії радіотелескопів та 
радіоінтерферометрів; 
• принцип визначення хімічного 
складу й температури небесних тіл; 
• ефект Доплера; 
• принцип роботи окремих приймачів 
випромінювання; 
• принцип поділу великих планет на 
дві групи; 
• причину змін пір року на Землі; 
• причину поділу планет на різні 
групи; 
• утворення хвоста комети; 
• природу світіння метеорів; 
• поняття радіанта; 
• у загальних рисах теорію 
походження Сонячної системи; 
• діаграму Герцшпрунга-Рессела; 
• різницю між типами нестаціонарних 
зір;  
• процес спалаху зір;  
• механізм утворення хімічних 
елементів під час спалаху наднової 
зорі; 
• механізм утворення і склад 
сонячного вітру; 
• суть чисел Вольфа;  
• механізм стиснення міжзоряного 
газо-пилового комплексу; 
• виникнення чорної діри; 
• поняття сфери Шварцшильда; 
• особливості обертання Галактики; 
• природу активності ядер галактик і 
квазарів; 
• відмінність між поняттями всесвіт і 
наш Всесвіт; 
• природу реліктового 
випромінювання; 
• існування “темної матерії” та “темної 
енергії”. 

порівнює: • фізичні характеристики 
планет Сонячної системи. 

• фізичні характеристики зір та 
зоряних скупчень. 

• фізичні характеристики галактик та 
галактичних скупчень. 

фор-
мулює: 

• визначення астрономії як 
науки; 

• означення небесної сфери; 
• поняття сузір’я; 

• поняття основних точок та ліній 
небесної сфери; 
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• закони Кеплера. • поняття горизонтального 
паралаксу; 
• визначення екліптики. 

• поняття справжньої сонячної доби;  
• поняття середнього Сонця; 
• поняття середньої сонячної доби; 
• поняття зоряної доби;  
• поняття зоряного та тропічного року; 
• поняття синодичного та сидеричного 
періодів;  
• поняття електромагнітного спектра; 
• характеристики телескопів (формула 
збільшення телескопа, роздільна 
здатність та проникна сила телескопа); 
• поняття абсолютної зоряної 
величини; 
• правило Тіціуса-Боде; 
• поняття астероїда;  
• поняття комети;  
• поняття метеорного тіла; 
• поняття метеора; 
• поняття метеорного потоку; 
• поняття метеорита; 
• поняття планетезималі; 
• поняття екзопланети; 
• поняття світності зорі; 
• поняття спектрального паралакса; 
• поняття подвійної зорі; 
• поняття змінної зорі; 
• поняття протозорі; 
• поняття нової зорі; 
• поняття наднової зорі;  
• поняття пульсара; 
• поняття білого карлика; 
• поняття червоного гіганта; 
• поняття чорної діри; 
• поняття грануляції; 
• поняття плями; 
• поняття протуберанця; 
• поняття спалаху; 
• поняття сонячного вітру; 
• поняття циклу сонячної активності; 
• поняття ядра Галактики; 
• поняття диска Галактики; 
• поняття гало Галактики; 
• поняття корони Галактики; 
• поняття космічних променів; 
• закон Габбла; 
• поняття галактики; 
• поняття системи галактик; 
• поняття радіогалактики; 
• поняття наш Всесвіт; 
• поняття Всесвіт; 
• космологічні парадокси та принципи; 
• власні висновки щодо будови й 
еволюції нашого Всесвіту. 

спосте-
рігає: 

• зміну вигляду зоряного неба 
впродовж року. 

• Місяць, планети Сонячної 
системи. 

• подвійні та кратні зорі, зоряні 
скупчення й туманності. 

кори-
стується: 

• рухомою картою зоряного 
неба. 

• зоряними атласами. • електронними картами (каталогами) 
зоряного неба. 

орієн-
тується: 

• на місцевості за Сонцем і 
Полярною зорею. 

• на місцевості за фазами Місяця. • на місцевості та в часі за яскравими 
зорями. 

показує: • характерні сузір’я; 
• найяскравіші зорі неба 
(Сиріус, Вега, Капелла, Спіка, 
Арктур). 

• планети Сонячної системи, 
видимі неозброєним оком. 

• за допомогою телескопа зоряні 
скупчення, Туманність Андромеди. 

 
обґрун-
товує: 

• практичне значення 
астрономії; 
• важливість астрономічних 
спостережень у всьому 
діапазоні електромагнітного 

• ненауковість астрології; 
• поняття астрономії як 
всехвильової науки; 
• значення вивчення поверхні 
Місяця для практичної діяльності 

• практику використання небесних 
світил з метою орієнтування у 
просторі й часі; 
• принцип уведення небесної сфери та 
розташування на ній небесних світил; 
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спектра; 
• значення вивчення тіл 
Сонячної системи для 
природничих наук. 

людини; 
• проблему астероїдної небезпеки; 
• факт прискореного розширення 
Всесвіту. 

• введення шкал атомного й 
координованого часу; 
• використання законів руху небесних 
тіл для практичних потреб 
космонавтики; 
• особливості рухів штучних 
супутників та автоматичних 
міжпланетних станцій; 
• важливість спостережень за 
допомогою оптичних телескопів; 
• роль спектральних спостережень в 
астрономії; 
• поділ тіл Сонячної системи на великі 
планети, карликові планети та малі 
тіла;  
• взаємозв’язок малих тіл Сонячної 
системи; 
• важливість відкриття екзопланет; 
• еволюційний характер діаграми 
Герцшпрунга-Рессела; 
• природу джерел енергії зір; 
• природу нових та наднових зір та їх 
роль в еволюції зір; 
• фізичні процеси взаємодії сонячної 
плазми й магнітних полів; 
• народження зір в асоціаціях; 
• зоряну еволюцію, як важливий 
чинник розвитку Всесвіту в цілому; 
• рухи Сонця в Галактиці; 
• фізичну суть спостережного 
червоного зміщення в спектрах 
галактик; 
• ідею існування інших всесвітів; 
• необхідність засвоєння 
астрономічних знань, використання їх 
у подальшому житті. 

дотри-
мується 
правил: 

• спостереження небесних 
об’єктів за допомогою 
шкільного телескопа; 
• спостереження Сонця. 

• спостереження небесних 
об’єктів за допомогою шкільного 
телескопа; 
• спостереження Сонця. 

• спостереження небесних об’єктів за 
допомогою шкільного телескопа; 
• спостереження Сонця. 

 
 

виносить 
судження: 

• про хибність та не науковість 
астрології; 
• про особливості Землі —  
«колиску життя» в Сонячній 
системі; 
• щодо існування позаземного 
життя у Всесвіті; 
• щодо унікальності нашого 
Всесвіту. 

• суть проблеми „прихованої 
маси”; 
• про результати впливу сонячної 
активності на атмосферні, 
кліматичні та біосферні процеси. 

• щодо космічних швидкостей на 
поверхнях небесних тіл та у просторі; 
• про використання законів руху в 
небесній механіці; 
• щодо «параду планет»; 
• щодо світоглядного значення 
сучасних уявлень по будову Всесвіту 
та його еволюцію. 

 
 
 
 
 
 
 

може 
розв’я-
зати 
задачі: 

 • на використання законів 
Кеплера. 

• на знаходження висот світил за 
заданими екваторіальними 
координатами й навпаки; 
• на визначення часу; 
• на використання законів руху 
космічних тіл для розрахунку їхніх 
орбіт і космічних швидкостей; 
• на визначення основних 
характеристик телескопа; 
• за формулою Погсона;  
• на визначення температури 
небесного тіла; 
• з використанням величин 
прискорення вільного падіння на 
різних планетах, їх розмірів та 
відстаней від Сонця і Землі; 
• на розрахунки відстаней до 
астероїдів та визначення їх мас; 
• на взаємозв’язок між розміром, 
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температурою та абсолютною зоряною 
величиною зорі; 
• з використанням залежності період—
світність для цефеїд; 
• на взаємозв’язок різних фізичних 
параметрів Сонця; 
• з визначення власних рухів та 
променевих швидкостей зір; 
• на визначення відстаней до галактик 
за зміщенням спектральних ліній та з 
використанням закону Габбла. 

 

Спираючись на зазначені вимоги ми визначили понятійне ядро, а також у 

цілому зміст навчального матеріалу курсу астрономії (табл. 3) для трьох освітніх 

рівнів. 
Таблиця 3 

Зміст навчального матеріалу курсу астрономії 
 

  
рівень стандарту: 

автоматична міжпланетна станція («Вега», «Венера», «Вояжер»); астероїд; астрологія; астрономічна 
обсерваторія (ГАО НАН України, Гринвіцька, КрАО, Мауна-Кеа, Паризька, Стоунхендж); астрономічна 
одиниця; астрономія (астрометрія, небесна механіка, астрофізика, космологія); видима зоряна величина; 
Всесвіт; всесвітній час; галактика Молочний Шлях; екзопланета; екліптика; зодіак; зоря; зоряна карта; 
календар (григоріанський); квазар; комета; космічний апарат («Січ»); космічний корабель («Восток», 
«Аполлон»); космос; кратер; меридіан (гринвіцький, місцевий); метеорит; міжзоряне середовище; місцевий час; 
Місяць; Національне космічне агентство України (НКАУ); небесна сфера; орбітальна космічна станція; 
планета (гігант, земної групи, карликова); Полярна зоря; пояс астероїдів; поясний час; Проксима Кентавра; 
протозоря; реліктове випромінювання; світловий рік; середній сонячний час; система світу (геліоцентрична, 
геоцентрична); Сонце; Сонячна система; сузір’я (зодіакальне, Великої Ведмедиці, Малої Ведмедиці, Лева, 
Скорпіона, Андромеди, Оріона); супутники планет; телескоп (оптичний, радіотелескоп); день рівнодення; 
туманність; Уранія; фази Місяця; цикл сонячної активності; чорна діра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поняття 

академічний рівень: 
абсолютна зоряна величина; астроблема; астрономічний каталог; астрономія (зоряна, позагалактична, 
оптична); болід; вісь світу; галактика (еліптична, неправильна, спіральна, сферична); галактичний рік; 
геліобіологія; геоїд; горизонт (видимий, математичний, подій); горизонтальний паралакс; гравітаційний 
радіус; діаграма Герцшпрунга-Рессела; доба (зоряна, справжня сонячна); зеніт; зоря (білий карлик, змінна, 
надгігант, наднова, нейтронна, нова, цефеїда); зоряна асоціація; зоряне скупчення (кулясте; розсіяне); 
зоряний час; календар (місячний, місячно-сонячний, сонячний, юліанський); кільця планет; конвективна зона; 
Магелланові Хмари; магнітосфера Землі; малі тіла Сонячної системи; метеорне тіло; Міжнародний 
астрономічний союз; Місцева група галактик; монтування телескопа (екваторіальне); населення Галактики; 
небесні координати; небесний екватор; об’єктив; окуляр; оптичне вікно атмосфери; паралакс; парсек; планета 
(внутрішня, зовнішня); полюс світу; полуденна лінія; приймач випромінювання; прихована маса; 
протуберанець; пульсар; пояс Койпера; радіаційні пояси; радіоастрономія; роздільна здатність телескопа; 
світність; скупчення галактик; сонячна корона; сонячна фотосфера; сонячна хромосфера; сонячний вітер; 
спектрограф; справжня сонячна доба; стала Габбла; схилення; телескоп (рефлектор, рефрактор, Кека, 
космічний ім. Габбла, ім. Шайна); туманність (планетарна, світла, темна); факели; флокули; фокальна 
площина; фокус телескопа; фраунгоферові лінії; фраунгоферів спектр; хромосфера; хромосферна сітка; числа 
Вольфа; шкала зоряних величин; шкала відстаней; ядро галактики; ядро комети. 
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 профільний рівень: 
акомодація; акреційний диск; альбедо; альвенівські хвилі; апекс; апертура; апогей; астроклімат; астрономічна 
обсерваторія (Європейська південна, Улугбека); астроспектроскопія; астрофотографія; астрофотометрія; 
археоастрономія; астрономія (рентгенівська, сферична, теоретична); балдж; бар; барстер; біла діра; 
болометр; вертикальне коло; вироджений газ; водневий цикл; войди; вуглецево-азотий цикл; гамма-
астрономія; галактика (взаємодіюча, з активним ядром, сейфертівська); галактична площина; гало Галактики; 
глобула; гномон; годинний кут; гравітаційна лінза; гравітаційне випромінювання; еволюційний трек зорі; 
електронно-оптичний перетворювач (ЕОП); епоха; ера (випромінювання, речовини); ефемериди; Європейське 
космічне агентство (ЄКА); зенітна відстань; зодіакальна хмара; зоря (Барнарда; візуально-подвійна; гігант; 
змінна (еруптивна, затемнювана, затемнювано-подвійна, пульсуюча), кратна, спектрально-подвійна); 
зоряний рік; інтерферометрія; квадрант; квантовий вихід; конфігурація планети; корона Галактики; 
корональна діра; корональний транзієнт; коротаційне коло; космічний пил; космічні промені; крива блиску; 
крива обертання Галактики; критична густина; лінія виска; лінія вузлів місячної орбіти; межа Чандрасекара; 
нуклеосинтез; нутація; оптична вісь; парад планет; перигей; планетеземалі; проникна сила телескопа; 
поляризація світла; променева швидкість; пряме піднесення; радіант метеорного потоку; радіоінтерферометр; 
радіоінтерферометр з наддовгою базою; радіометр; радіус (Габбла, Шварцшильда); реголіт; середнє 
екваторіальне сонце; середня сонячна доба; сидеричний місяць; синодичний місяць; синхротронне 
випромінювання; служба Сонця; служба часу; сонячна стала; спектральний паралакс; спікули; телескоп 
(астрограф, гамма, нейтринний, рентгенівський, сонячний); термінатор; тропічний рік; ударна хвиля; 
Українська астрономічна асоціація (УАА); фотоелектронний помножувач (ФЕП); фотометр; хмара Оорта; 
хондри; хронометр; Центр астрономічних даних. 

 
 
 
 

Явища 

рівень стандарту: 
геомагнітна буря; добовий рух небесних світил; затемнення небесного світила (Сонця, Місяця); захід 
небесного світила; космологічне розширення; кульмінація небесного світила; метеор; метеорний потік; 
рівнодення (весняне, осіннє); сонцестояння; сонячна активність; сонячний спалах; сонячно-земні зв’язки; схід 
небесного світила; червоне зміщення. 

академічний рівень: 
аберація небесного світила; акреція; гравітаційна рівновага; гравітаційне стискання; гравітаційний колапс; 
грануляція фотосферна; доплерівське зміщення спектральних ліній (ефект Доплера); припливи; сингулярність. 

профільний рівень: 
аберація оптичної системи; атмосферна дисперсія; власний рух зорі; гамма-спалах; елонгація планети; 
збурення орбіти небесного тіла; зворотній рух планети; лібрація Місяця; прямий рух планети; прецесія; 
присмерки; протистояння; рефракція; сполучення; Тунгуський метеорит. 

 
 

Закони 

рівень стандарту: 
закон Габбла. 

академічний рівень: 
закони Кеплера. 

профільний рівень: 
правило Тиціуса-Боде. 

 
 
 

Теорії 

рівень стандарту: 
Великий Вибух; модель гарячого Всесвіту; прискорене розширення Всесвіту. 

академічний рівень: 
еволюція зір, космологічна модель. 

профільний рівень: 
модель Всесвіту (інфляційна, Ейнштейна, Леметра, стаціонарна), баріонна асиметрія Всесвіту. 

 
 
 

Провідні 
ідеї 

рівень стандарту: 
антропний принцип, однорідність Всесвіту. 

академічний рівень: 
анізотропія Всесвіту, ізотропія Всесвіту, габблівська класифікація галактик, панспермія, проблема SETI, 
позаземні цивілізації, мультиверсум. 

профільний рівень: 
астросоціологічний парадокс; великомасштабна структура Всесвіту; гарвардська класифікація; фізичний 
вакуум. 

 
 
 

Персоналії 

рівень стандарту: 
Армстронг Н., Барабашов М.П., Браге Тіхо, Брауде С.Я., Бруно Джордано, Всехсвятський С.К., Габбл Едвін, 
Галілей Галілео, Гершель В., Гіппарх, Дрогобич Юрій, Кеплер Йоган, Коперник Микола, Птолемей Клавдій. 

академічний рівень: 
 Гокінг С.У., Месьє Шарль, Струве В.Я., Улугбек, Фраунгофер Йозеф, Фридман О.О. 

профільний рівень: 
Бессель Ф.В., Гамов Г.О., Герцшпрунг Ейнар, Едингтон А.С., Лаплас П. С., Рессел Генрі, Сейферт К.К., Шеплі 
Харлоу. 

 
Висновки. На підставі здійсненого аналізу приходимо до висновку про те, що 

зміст курсу астрономії складають знання про наступні структурні компоненти: 
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явища, об’єкти, факти, основою яких є спостереження; поняття, 

закономірності, закони, що формуються в результаті аналізу явищ, об’єктів, 

фактів; теорії, що пояснюють явища, факти, закономірності. Очевидно, що 

центральним компонентом змісту є поняття (понятійне ядро). 

Виділені структурні компоненти, звісно, є неоднорідними як з точки зору 

астрономічної науки, так і з точки зору дидактики астрономії. Серед них є головні 

й другорядні (проте важливі!), а також субпідрядні елементи тощо. Все це вказує 

на необхідність проведення генералізації навчального матеріалу, тобто виявлення 

головного, основного, генерального. Іншими словами, всього того, що є основою 

(фундаментом) астрономічного знання і що складає основу нинішнього розуміння 

світобудови, є підвалинами світогляду, дає уявлення про сучасну астрономічну 

картину світу як частину загальної наукової картини світу, а також стало 

невід’ємною складовою культури. 
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