
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 
(2016-2017 навчальний рік) 

 
Віртуальні спостереження 

 
Завдання 1 

Завдання на уміння проводити спостереження. 
Сьогодні увечері 16 грудня 2016 року в південній ділянці неба за гарних 

умов можна спостерігати планету. Назвіть цю планета? Якими сузір’ями вона 
переміщується? У які місяці ці сузір’я найкраще спостерігати? 

Відповідь. Увечері в південному напрямку можна спостерігати Марс, 
який переходить з сузір’я Стрільця в сузір’я Козерога. Найкращі умови 
спостереження Стрільця – червень-липень, Козерога – лютий.  

 
Завдання 2 

Назвіть вид об’єкту на фото. 
Наведіть приклад такого об’єкту, який 
можна спостерігати неозброєним оком 
або в бінокль. Укажіть його номер у 
каталозі Месьє. Назвіть сузір’я, в якому 
він розміщується. 

Відповідь. Туманність Адромеди, 
М 31, сузір’я Андромеди. 

 
 
 

Завдання 3 
Серед знімків виберіть пару, на якій зображено явища, що мають 

зв’язок між собою. Обгрунтуйте цей зв’язок.  
 

Фото 1       Фото 2 
 



 Фото 4 
 
 
 
 
    Фото 3. 

 
    Фото 4 
Відповідь. На знімках зображено: 1 – злиття галактик; 2 – метеорний 

потік; 3 – полярне сяйво; 4 – комета; 5 – спіральна галактика. 
2 явища, які мають зв'язок між собою, зображені на фото 2 та 4. 

Метеорний потік виникає в результаті проходження Землі через шлейф 
частинок, які випаровуються з тіла комети та утворюють її хвіст. 

 
Завдання 4 

1 вересня 2016 року відбулося 
сонячне затемнення, яке жителі 
Танзанії побачили таким, яким воно є на 
фото. Як називається таке затемнення й 
чому Місяць повністю не закрив диск 
Сонця? 

 
 
 
Відповідь. Зображене на фото сонячне затемнення називається 

кільцеподібним. Місяць рухається навколо Землі по еліптичній орбіті, тому 
відстань від Землі до Місяця змінюється. Якщо сонячне затемнення 
відбувається тоді, коли Місяць знаходиться найдальше від Землі, то кутовий 



діаметр Місяця буде меншим за кутовий діаметр Сонця й наш супутник не 
може повністю закрити диск Сонця. 

 
Завдання 5 

Завдання на інформованість про сучасні 
дослідження. 

Назвіть планету та космічний апарат, який 
пролетів поблизу планети літом 2016 року. Яка 
місія зонду? 

 
Відповідь. 27 серпня 2016 року відбувся 

перший проліт апарату «Юнона» поблизу 
Юпітера, який отримав знімки атмосфери 
Юпітера, північного та південного полюсів 
планети. 

«Юнона» – це перша місія, яка присвячена 
вивченню надр Юпітера. Космічний апарат буде 
досліджувати магнітне та гравітаційне поля 
планети, кількість водяного пару в атмосфері 
планети для того, щоб визначити найбільш імовірну теорію формування 
планети. Зонд здійснить подорож в областях, розташованих вище полюсів, 
щоб дослідити електромагнітне поле та його вплив на високоенергетичні 
частинки оточуючого середовища.  

 
Теоретичний тур 

 
Завдання 6 

 
У 2008 році астрономи Бостонського університету виявили в Меркурія 

кометоподібний хвіст довжиною 2,5 млн. км. Назвіть причини його утворення 
та хімічний склад. 

 
Відповідь. Дія сонячного вітру на атмосферу Меркурія, атоми якої 

слабо утримуються гравітаційним полем планети, веде до утворення 
кометоподібного хвоста. Хімічний склад його відповідає складу атмосфери 
Меркурія: 

‒ водень та гелій сонячного вітру, які захоплюються магнітним 
полем Меркурія, а потім знову повертаються в космос; 

‒ гелій, який виникає в процесі радіоактивного розпаду ізотопу 
Калія-40; 

‒ молекули води, які виділяються під час ударів комет на поверхні 
планети, сублімації льоду, який, можливо, знаходиться в постійно затінених 
полярних кратерах; 

‒ молекули води, які утворюються в хімічних реакціях водню, 
принесеного сонячним вітром, з киснем, який міститься в оксидах порід 
Меркурія. 



Завдання 9 
 

Розрахуйте швидкість і доцентрове прискорення точки земної поверхні 
на широті м. Суми (50° пн.ш.). Вважайте, що Земля має сферичну поверхню 
з радіусом 6400 км. Що ви знаєте про справжню форму нашої планети?   

 
Відповідь. Точка на широті м. Суми описує коло радіусом 𝑟 = 𝑅 cos 𝜑,  

де 𝑅 – радіус Землі. Тоді лінійна швидкість обертання 𝑣 =
2𝜋𝑅 cos 𝜑

𝑇
, де 𝑇 =

24 год = 86400 с – період обертання Землі навколо власної осі. Доцентрове 

прискорення 𝑎 =
𝑣2

𝑅 cos 𝜑
. 

У процесі розв`язання багатьох задач припускається, що Земля є 
однорідною кулею, але, якщо необхідно точніше знання розмірів і форми 
Землі, то Земля вважається еліпсоїдом обертання з неоднорідним 
розподілом мас. Така форма має назву геоїда. 

 
Завдання 8 

 
У яких межах може змінюватися кут максимальної елонгації Меркурія, 

якщо велика піввісь його орбіти дорівнює 0,387, а ексцентриситет ~ 0,2 
(ексцентриситетом орбіти Землі знехтувати)? 

 
Відповідь. Учень обов'язково повинен представити малюнок. 

Знайдемо відстань від Сонця до точок Офелія і перигелію орбіти 
Меркурія: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 ∙ (1 − 𝑒) = 0.31 𝑎. 𝑒. 
𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∙ (1 + 𝑒) = 0.46 𝑎. 𝑒. 

Це катети, протилежні Землі в трикутнику Земля-Сонце-Меркурій. 
Гіпотенузою в обох випадках виступає відстань від Землі до Сонця. Тобто  

sin 𝛼𝑚𝑖𝑛 =
𝑟𝑚𝑖𝑛

1 𝑎.𝑒.
→ 𝛼𝑚𝑖𝑛 = 18°; 

sin 𝛼𝑚𝑎𝑥 =
𝑟𝑚𝑎𝑥

1 𝑎. 𝑒.
 →  𝛼𝑚𝑎𝑥 = 27.5° 

Відповідь: приблизно от18° до 27.5°. 
 

Завдання 9. 
Визначте, на яких широтах 23 лютого не настає астрономічна ніч 

(астрономічна ніч починається тоді, коли Сонце заходить під горизонт на 18 
градусів). 

 
Відповідь. Астрономічна ніч не настане в тих широтах, де Сонце навіть 

в нижній кульмінації не опуститься ніж на 18° під горизонт.  
Зручно зробити схематичне зображення небесної сфери. 
Розглянемо північну півкулю Землі. Висота світила зі схиленням 𝛿 на 

широті 𝜑 в нижній кульмінації дорівнює ℎ = 90 − 𝜑 − 𝛿. Визначимо 𝛿 Сонця 
23 лютого. 22 грудня в день зимового сонцестояння схилення Сонця від’ємне 
і по модулю дорівнює куту нахилу екліптики до небесного екватора, тобто 



−23°, 5. 22 березня в день весняного рівнодення схиляння дорівнює 0º. 
Будемо вважати, що швидкість зміни схилення постійна (це не так, але 
помилка буде невелика). Тоді схилення Сонця 22 лютий буде приблизно 

дорівнювати 
23,5∙60

90
− 23,5 ≈ −8° (за даними астрономічного календаря −10°). 

Тобто широта, на якої Сонце заходить на 18 градусів під горизонт, буде 
дорівнювати ℎ = 90 − 𝜑 − 𝛿 = 90 − 18 − (−8) = 80°. На північ глибина 
заходження Сонця під горизонт буде меньше 18°. 

Аналогічним чином намалюємо момент нижньої кульмінації Сонця в 
південній півкулі. Отримаємо, що в південній півкулі астрономічна ніч 
настане на широтах, які північніше від 64° південної широти. 

Отже, астрономічна ніч 23 лютого не настає в приполярних районах 
Землі (приблизно на широтах −90° < 𝜑 < −64° і 80° < 𝜑 < 90°). 

 
Практичний тур 

Учень вирішив у 2016 році провести спостереження за планетою Марс. 
У астрономічному календарі на 2016 рік він побачив дані про блиск планети 
(додаток 1). Проаналізуйте ці дані, зробіть висновок та поясніть їх. 
Намалюйте схематично траєкторію руху Марса зоряним небом з січня 
(І.2016) по вересень (ІХ.2016) (додаток 2). Значком «+» позначено початок та 
кінець частини траєкторії Марса. (5 балів) 

 
Астрономічний календар на 2016 рік. Ефемериди планет. Марс. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Відповідь. 
 

 
 
 
 


