




ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Сферична астрономія” складена відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_______бакалавра______________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності (напряму) ___________104 фізика та астрономія ______________ 
 
освітня програма _______________        астрономія                                _________  
 
спеціалізації 
_________________________ астрономія __________ 

                
1. Опис навчальної дисципліни 

 
Мета: довести до студентів математичні методи редукції астрономічних 

спостережень, методи визначення систем сферичних координат та формули перетворення 
координат небесних тіл з однієї системи в іншу. 

Завдання: ознайомити студентів з основними поняттями та методами сферичної 
астрономії, параметрами обертання Землі та причинами її нерівномірності обертання та з 
впливом рефракції, аберації, паралактичного зміщення на координати об'єкта. 

Компетентності, що забезпечуються дисципліною: 
• Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 

фізики та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що 
передбачає застосування певних теорій і методів фізики та/або астрономії і 
характеризується складністю та невизначеністю умов (ІК). 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2). 
• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-3). 
• Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-5). 
• Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-7). 
• Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-8). 
• Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК-9). 
• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-12). 
• Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 

астрономії (ФК-1). 
• Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного 

апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних явищ і 
процесів. (ФК-2). 

• Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації (ФК-9). 
• Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 

суміжних галузей (ФК-10). 
 

 1.3. Кількість кредитів: 3 
 
1.4. Загальна кількість годин: 90 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й  -й 

Семестр 
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2-й  -й 
Лекції 

32 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

год.  год. 
Лабораторні заняття 

  год. 
Самостійна робота 

42 год.  год. 
Індивідуальні завдання  

16 год. 
1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: - системи сферичних координат та формули перетворення координат між 

ними;  
- різні шкали часу і зв'язок між ними, фігуру Землі та параметри обертання 

Землі; 
- методи редукції астрономічних спостережень 
- причини нерівномірності обертання Землі і руху полюса; 

вміти: - визначати вплив рефракції, аберації, паралактичного зміщення та 
власного руху зірок, місячно-сонячну та планетну прецесію та нутацію; 

виконувати перетворення координат об'єкта з системи, пов'язаної з спостерігачем, 
спочатку в земну систему координат, а потім в інерційну систему координат. 
Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною: 
• Знати, розуміти та вміти застосовувати на базовому рівні основні положення загальної та 
теоретичної фізики, зокрема, класичної, релятивістської та квантової механіки, 
молекулярної фізики та термодинаміки, електромагнетизму, хвильової та квантової 
оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, аналізу, тлумачення, пояснення 
й класифікації суті та механізмів різноманітних фізичних явищ і процесів для 
розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем з фізики та/або 
астрономії (ПРН-1). 
• Знати і розуміти фізичні основи астрономічних явищ: аналізувати, тлумачити, 
пояснювати і класифікувати будову та еволюцію астрономічних об’єктів Всесвіту (планет, 
зір, планетних систем, галактик тощо), а також основні фізичні процеси, які відбуваються 
в них (ПРН-2).  
• Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у фізиці та 
астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, 
диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної 
статистики, теорії груп, методів математичної фізики, теорії функцій комплексної змінної, 
математичного моделювання (ПРН-4). 
• Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та астрономії (ПРН-6). 
• Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у ході проведення 
фізичних та астрономічних досліджень відповідно до спеціалізації (ПРН-7). 
• Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну інформацію 
в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, 
тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних завдань (ПРН-8). 
• Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових 
досліджень з окремих спеціальних розділів фізики та астрономії, що виконуються 
індивідуально (автономно) та/або у складі наукової групи (ПРН-9). 
• Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби досягнення мети 
дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення 
застосованих методів (ПРН-10). 
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• Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та практичні 
результати, робити висновки (ПРН-11). 
• Вміти представляти одержані наукові результати, брати участь у дискусіях стосовно 
змісту і результатів власного наукового дослідження (ПРН-12). 
• Розуміти зв’язок фізики та/або астрономії з іншими природничими та інженерними 
науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до спеціалізації) основними поняттями 
прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, біології тощо, а також з окремими 
об’єктами (технологічними процесами) та природними явищами, що є предметом 
дослідження інших наук і, водночас, можуть бути предметами фізичних або 
астрономічних досліджень (ПРН-13). 
• Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при проведенні експериментальних 
досліджень, зокрема правила роботи з певними видами обладнання та речовинами, 
правила захисту персоналу від дії різноманітних чинників, небезпечних для здоров’я 
людини (ПРН-14). 
• Знати, аналізувати, прогнозувати та оцінювати основні екологічні аспекти загального 
впливу промислово-технологічної діяльності людства, а також окремих фізичних і 
астрономічних явищ, наукових досліджень та процесів (природних і штучних) на 
навколишнє природне середовище та на здоров’я людини (ПРН-15). 
• Мати навички роботи із сучасною обчислювальною технікою, вміти використовувати 
стандартні пакети прикладних програм і програмувати на рівні, достатньому для 
реалізації чисельних методів розв’язування фізичних задач, комп’ютерного моделювання 
фізичних та астрономічних явищ і процесів, виконання обчислювальних експериментів 
(ПРН-16). 
• Знати і розуміти роль і місце фізики, астрономії та інших природничих наук у загальній 
системі знань про природу та суспільство, у розвитку техніки й технологій та у 
формуванні сучасного наукового світогляду (ПРН-17). 
• Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і 
письмового професійного спілкування та презентації результатів власних досліджень 
(ПРН-18). 
• Знати та розуміти необхідність збереження та примноження моральних, культурних та 
наукових цінностей і досягнень суспільства (ПРН-19). 
• Знати і розуміти свої громадянські права і обов’язки, як члена вільного демократичного 
суспільства, мати навички їх реалізації, відстоювання та захисту (ПРН-20). 
• Розуміти основні принципи здорового способу життя та вміти застосовувати їх для 
підтримки власного здоров’я та працездатності (ПРН-21). 
• Розуміти значення фізичних досліджень для забезпечення сталого розвитку суспільства 
(ПРН-22). 
• Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій (ПРН-24). 
• Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітньої траєкторії та 
професійного розвитку (ПРН-25). 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Системи відліку у астрономії  (координатні системи та  шкали часу)  
 
Тема 1. Системи координат на поверхні Землі та на небесній сфері. 

Форма та розміри Землі. Географічні координати. Небесна сфера. Системи 
небесних координат. Основні поняття та формули сферичної тригонометрії. 
Паралактичний трикутник. Перетворення координат. Наближені обчислення 
в сферичній астрономії. 

Тема 2. Вимірювання часу  
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Шкали та системи відліку часу, засновані на добовому обертанні Землі. 
Перехід від однієї системи відліку до іншої. Системи відліку часу на 
поверхні Землі. Поясний час. Всесвітній час.  

Тема 3. Нерівномірність обертання Землі.  
Шкала атомного часу. Рух полюсів. Ефемеридний час. Земний динамічний 
та барицентричний динамічний час. Календар. Юліанський період  

Тема 4. Добове обертання небесної сфери  
Добове обертання небесної сфери. Кульмінація світил. Схід та захід світил. 
Присмерки. Проходження світил через перший вертикал. Елонгація зірок. 
Швидкість зміни горизонтальних координат.  

 
Розділ 2. Кінематичні фактори, що впливають на положення зір на небесній сфері 

 
Тема 5. Рефракція  

Фізичні причини рефракції. Наближена формула рефракції. Інтеграл 
рефракції. Вплив рефракції на координати світила. Диференціальна 
рефракція. Атмосферна дисперсія. Таблиці рефракції. Рефракція в 
атмосферах планет Сонячної системи. 

Тема 6. Аберація світла  
Відкриття аберації світла. Добова, річна та вікова аберація. Вплив добової 
аберації на координати світила. Вплив річної аберації на екваторіальні та 
екліптичні координати. Планетна аберація світла.  

Тема 7. Паралактичне зміщення світил  
Паралакс. Добовий та річний паралакси. Вплив добового та річного 
паралаксів на координати світил. Власний рух зірок та його вплив на їх 
координати.  

 
Розділ 3. Динамічні фактори, що впливають на положення зір на небесній сфері 
 
Тема 8. Прецесія та нутація. 

 Відкриття прецесії та нутації. Ньютонівське пояснення прецесії. Причини 
виникнення нутації. Головний член нутації. Вплив нутації на екваторіальні 
координаті світил. Вплив прецесії на екваторіальні координати світил.  

Тема 9. Остаточна редукція астрономічних спостережень. 
Диференціальні формули сферичної тригонометрії. Середнє та видиме місця 
світил. Бесселев рік. Формули приведення на видиме місце. Схема редукції 
координат. Система Бесселя.  

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 
Тема 1.  6 2  - - 4       
Тема 2. 6 2  - - 4       
Тема 3. 8 4  - - 4       
Тема 4. 8 4  - - 4       
Разом за розділом 1 36 12  - - 24       

Розділ 2 
Тема 5. 8 4  - - 4       
Тема 6. 6 2  - - 4       
Тема 7. 10 4  - - 6       
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Разом за розділом 2 24 10  - - 14       
Розділ 3 

Тема 8. 12 6  - - 6       
Тема 9. 10 4  - - 6       
Разом за розділом 3 22 10  - - 12       

Усього годин  74 32  - - 42       
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 

16 - - - - 16       

Усього годин 90 32  - - 58       
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять (немає) 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Наближені обчислення в сферичній астрономії 4 
2 Поясний час. 4 
3 Рух полюсів. Ефемеридний час. 4 
4 Проходження світил через перший вертикал. Елонгація зірок. 4 
5 Атмосферна дисперсія. Таблиці рефракції. Рефракція в 

атмосферах планет Сонячної системи 
4 

6 Вікова аберація. Вплив річної аберації на екліптичні координати. 
Планетна аберація світла. 

4 

7 Власний рух зірок та його вплив на їх координати. 6 
8 Причини виникнення нутації. Головний член нутації. 6 
9 Система Бесселя.  6 
 Разом  42 

6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
(Назви курсових робіт) 

 
1. Системи координат. 
2. Вимір часу. 
3. Добовий рух небесної сфери. 
4. Рефракція.  
5. Аберація світла та паралакс. 
6. Редукції спостережних координат. 
7. Рух полюсів на Землі. 
8. Система Бесселя. 
9. Вивчення причин виникнення нутації. 

10. Вивчення руху полюсів по поверхні інших планет. 
 

7. Методи навчання 
Лекції, реферати та самостійна робота, робота з астрономічними щорічниками. 

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль на лекціях, перевірка індивідуальних завдань, контрольна робота 
 
 
 

9. Схема нарахування балів 
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Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залікова 
робота Сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 1     100 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 10  20 60 40 100 

 
Вказати умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю. 
Студент допускається до підсумкового семестрового контролю у разі набрання не 

менше 17 балів за кожний розділ.  
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 
10. Рекомендована література 

1. Андрієвський С.М., Кузьменков С.Г., Захожай В.А., Климишин І.А. Курс загальної 
астрономії: підручник. –Харків: ПромАрт, 2019. –524 с. 

2. Александров Ю.В., Шевченко В.Г. Астрофізика. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016.  
3. Андрієвський С.М., Климишин І.А. Курс загальної астрономії: навчальний 

посібник. – Одеса: Астропринт, 2007. – 480 с. 
2. Астрономія. І.А. Климишин та інш. Одеса, Астропринт, 2012, 352 с. 
3. Астрономічний енциклопедичний словник // за заг. ред. І.А. Климишина та А.О. 

Корсунь. – Львів, 2003. – 548 с. 
4. Захожай В.А. Вступ до астрофізики та космогонії. − Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2017. – 208 с. 
5. MoritZ H., Mueller I.I. Earth rotation: Theory and observation. New York. 1987. 512 p. 
 

 
11. Інформаційні ресурси 

1. http://www.astron.kharkov.ua/ - Сайт НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
2. Електронна бібліотека НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
3. Вікіпедія – електронна бібліотека. 
4. http://www.planetary.org/ - Сайт астрономів Планетної спілки. 
5. http://pds.nasa.gov/ - Сайт Планетної бази даних (США). 
6. http://ssd.jpl.nasa.gov/ - Сайт планетних даних Лабораторії реактивного руху (JPL USA). 
7. http://dps.aas.org/ - Сайт відділення Планетних наук Американської астрономічної спілки.  
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