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Колись, вже дуже давно, добове обертання зоряного неба, зміни фаз Місяця
та видимості сузір’їв, повторюваність серед зір положень планет, дали змогу
встановити циклічність багатьох небесних явищ і, що дуже важливо, вперше
показали людині закономірність навколишнього світу. Зауважимо, що для
встановлення багатьох космічних циклів потрібно було виконувати система-
тичні спостереження впродовж багатьох років, століть і навіть тисячоліть!

Нині астрономічна наука досліджує небесні тіла і космічний простір від
найближчого до нас Місяця до найвіддаленіших зоряних світів — галактик, що
лежать на межі видимого Всесвіту. Разом з розробкою нових телескопів астро-
номи планують і споряджають нові космічні місії й експерименти. Зокрема,
проекти з пошуку планет земного типу поблизу інших зір, відправку міжпланет-
них космічних станцій до супутників планет-гігантів, подальше дослідження
Марса тощо.

Астрономія сьогодні, як, до речі, й учора, є переднім краєм природознавства.
Вона цікава й дивовижна, а одержані нею знання — золотий запас нашої цивілі-
зації. Тепер і ви маєте змогу взяти бодай дещицю цього запасу для власних потреб.

Ми бажаємо Вам успіхів в опануванні астрономічних знань!

Автори

Вступ

Дорогий друже!

Автори підручника вітають Вас з початком вивчення курсу астрономії й мають
надію, що це буде цікаво, корисно і необтяжливо. Коли ми розпочинаємо нову
справу, то спершу запитуємо себе, а навіщо вона нам, якою є ціль нашої діяль-
ності? То ж цілком закономірним є запитання, а навіщо Вам вивчати астрономію?

Зазвичай астрономію визначають як фізико-математичну науку, що належить
до сімейства природничих дисциплін. Це справді так. Проте головною метою
вивчення астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах є формування загально-
культурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про
методи і результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл
та Всесвіту в цілому. Зважаючи на це, маємо всі підстави розглядати астрономію,
чи радше астрономічні знання, у ширшому розумінні. До наукової складової
допасовуємо їх світоглядний і культурний чинники.

Астрономічні знання є невід’ємною частиною культури: вони відображені в
міфах і легендах, в літературі, живопису, скульптурі, а також інших видах
мистецтва. Саме тому знання основ астрономії необхідно кожній культурній
людині, яку б професію вона для себе не обрала.

Астрономія значною мірою розкриває картину світу, в якому ми живемо.
Всесвіт вражає нас своєю неосяжністю, але багато його таємниць вже розгадано,
і вони доступні кожному, хто опанує шкільний курс астрономії.

Знання астрономії допомагає зрозуміти причину різних астрономічних явищ
і природних процесів, що відбуваються у Всесвіті. Ви дізнаєтесь про справжні,
а не вигадані, взаємозв’язки, які існують між небесними тілами, між Землею і
Космосом.

Вивчення астрономії сприяє розширенню кругозору, допомагає навчитися
мислити широко, творчо, а це допоможе Вам домагатися успіху в будь-якій
подальшій діяльності.

Зрештою, астрономія — цікава наука, бо таємничим, загадковим і водночас
чарівним і прекрасним є світ зоряного неба. Навіщо ж позбавляти себе задоволення,
джерелом якого є дивовижні досягнення астрономічної науки?

Сучасна людина мало замислюється над тим, чим для неї є зоряне небо, але
коли вона потрапляє під його чарівну чашу, то подиву й захопленню немає меж.
У зв’язку з цим вражає вислів давньоримського філософа Сенеки: «Якби зоряне
небо можна було спостерігати лише з якогось одного місця на Землі, то в таке
місце сходились би й сходились люди, щоб побачити це неймовірне диво».
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Як працювати з підручником

Навчальний матеріал підручника структуровано так, щоб це максимально сприяло його опануванню. На
початку кожного параграфа сформульовано навчальні цілі, яких бажано досягти після його вивчення.
Зауважимо, що в кінці параграфа вказані цілі наведено, як результати навчальної діяльності — ці результати
ви маєте підтвердити, відповівши на запитання та завдання для самоперевірки. Якщо у вас виникають
труднощі з відповіддю на завдання, то це означає, що ви не засвоїли навчальний матеріал. Радимо ще раз
опрацювати матеріал параграфа, а в разі потреби — звернутись за консультацією до вчителя чи до авторів
підручника (на кожній сторінці вміщено посилання Звернутись по допомогу).

Параграфи підручника містять основний текст — загалом стислий опис навчальної теми, якій вони
присвячені. Цей текст радимо прочитати ретельно, без поспіху. Деінде в ньому ви зустріните риторичні
запитання, чи запитання, що закликають згадати попередньо вивчений матеріал, або ж запитання, на які
потрібно дати відповідь. Зробіть це, тобто повторіть матеріал, подумайте і знайдіть відповідь на поставлене
запитання. І лише після цього продовжуйте читати далі. Більшість термінів, виділених курсивом, пояснено
або в самому тексті, або у Словнику, який вміщено в кінці підручника. Кожного разу звертайтесь до
Словника, коли зустрічаєте в основному тексті підручника слова, виділені курсивом.

Жирним шрифтом у підручнику виділено найважливіші поняття цього курсу астрономії, які вам доцільно
опанувати, тобто зрозуміти їх суть, навчитись використовувати під час вивчення астрономії.

Частину навчального матеріалу окремих параграфів винесено в Додатки. Якщо ви зустрічаєте в тексті
вказівку на те, що є додаток, перейдіть на зазачену сторінку й ознайомтеся з ним. Це допоможе вам
ефективніше опановувати основний текст підручника, додасть до його змісту широти і глибини.

Значна частина навчального матеріалу підручника подана як матеріал для додаткового вивчення.
Він є не обов’язковим для всіх, але ми радимо опрацьовувати і його — у такому разі ви більше і краще
знатимете астрономію. Зауважимо, що зміст запитань та завдань для самоперевірки достатнього й вищого
рівнів враховує матеріал для додаткового вивчення.

У тексті параграфів, а також на полях підручника ви будете зустрічати вирази «Це важливо!», «Зверніть

увагу!» та «Цікавий факт». Два перші в дуже стислому вигляді подають найважливішу астрономічну інфор-
мацію, а третій (також коротко) — позначає цікавий етап розвитку астрономічного знання.

Підручник ілюстровано великою кількістю рисунків. Наголошуємо — ілюстративний матеріал є невід’ємною
складовою навчального матеріалу підручника, а тому радимо працювати з ним також вдумливо. Бажано
зрозуміти, що зображено на рисунку, а для цього потрібно прочитати підпис під ним. В основному чи додат-
ковому текстах подано посилання на рисунки й коротко сказано, що на них зображено. Деінде підписи під
рисунками подано розлого, це означає, що тут уміщено частину основного текста підручника. Рисунки,
позначені значком , можна відкривати в окремому вікні у збільшеному розмірі.

Особлива увага до практичної роботи (§5), адже цей курс астрономії дуже короткий, що унеможливлює
виконання низки інших практичних робіт (ідеться про спостереження зоряного неба та небесних світил).
Тим, кому це цікаво, радимо їх виконувати самостійно, наприклад, спостерігати характерні сузір’я чи фази
Місяця. Поради щодо спостережень небесних об’єктів подано на сторінках підручника, як от «Особливості
спостереження планет земної групи на зоряному небі» в §9.

Кожен параграф підручника закінчується Висновками — стислим описом навчального матеріалу, який
було викладено в тому чи іншому параграфі. Нарешті в кінці параграфів подано посилання на інтернет-
джерела додаткової астрономічної інформації.

Отже, підручник перед вами. Все інше у вивченні астрономії залежить тільки від вас. Дерзайте!

ТТееммаа 11.. 
ППррееддммеетт аассттррооннооммііїї.. 

ЇЇїї ррооззввииттоокк іі ззннааччеенннняя вв
жжииттттіі ссууссппііллььссттвваа..

ККооррооттккиийй оогглляядд 
ообб’’єєккттіівв ддоосслліідджжеенннняя 

вв аассттррооннооммііїї
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Астрономія — еволюційна наука. Це зумовлено тим, що відбувається роз-
виток як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. Активні утворення на
поверхні Сонця, тіла нашої планетної системи, туманності, зорі, галактики —
всі ці об’єкти еволюціонують з характерним для них часом. Колись, наприклад,
у Всесвіті не було зір; не стане їх і в далекому майбутньому. Такий розвиток
притаманний усім небесним тілам і в цілому нашому Всесвіту.

Це важливо!
Астрономія має еволюційний характер, зумовлений еволюцією як окремих небесних тіл, так

і Всесвіту в цілому. Еволюцію ми спостерігаємо на всіх рівнях науки про небо.

Астрономія тісно пов’язана з деякими іншими фундаментальними науками:
під час астрономічних досліджень використовують методи фізики, математики,
хімії та ін. Нині в астрономії широко застосовують комп’ютерні технології. З
допомогою потужних комп’ютерів моделюють астрономічні явища та фізичні
процеси (наприклад, еволюцію зір і зоряних систем) з метою визначення законо-
мірностей, що притаманні реальним об’єктам.

Астрономія є споживачем нових технологій. Приміром, досягнення в галузі
матеріалознавства та деяких інших прикладних наук використовують під час
будівництва нових телескопів на поверхні Землі та в космосі.

У той же час астрономія, здобуваючи фундаментальні знання про довкілля,
збагачує науку результатами досліджень речовини за таких фізичних умов
(температура, тиск, магнітне поле), які неможливо відтворити в земних лабо-
раторіях.

Особливість астрономії полягає в тому, що вона, переважно, — спостережна
наука, бо майже всі об’єкти її досліджень перебувають за межами земної атмо-
сфери. Тільки з початком космічної ери (1957 р.), завдяки космічним апаратам
(КА), астрономи отримали змогу виконувати дослідження та експерименти (як
це роблять, наприклад, фізики чи хіміки) прямо на поверхні деяких небесних
тіл і в міжпланетному просторі.

Зверніть увагу!
Астрономія, на відміну від інших природничих наук, є переважно спостережною наукою,

оскільки майже всі об’єкти її досліджень перебувають за межами земної атмосфери.

Для додаткового вивчення

Поділ сучасної астрономії на окремі розділи

Астрономія вивчає різні небесні тіла і явища, що зумовило її поділ на низку окремих
розділів. Серед них чотири основних: 1) астрометрія вивчає положення небесних світил,

§ 1. Астрономія — наука про Всесвіт

Вивчивши матеріал цього параграфа, ви зможете:
• назвати: сучасні галузі астрономії; причини, що зумовили й стимулювали

зародження та розвиток астрономії; імена видатних астрономів (Птолемей,
М. Коперник, Ґ. Ґалілей, Й. Кеплер, Габбл та ін.);

• наводити приклади: з історії розвитку астрономії в Україні; зв’язку астро-
номії з іншими науками; об’єктів Всесвіту; використання астрономічних знань
у життєдіяльності людини;

• характеризувати: астрономію як спостережну науку, астрономічні знання
як чинник культури;

• описувати: головні віхи розвитку астрономії;
• пояснювати: значення астрономії у формуванні світогляду людини;
• формулювати: визначення астрономії як науки;
• обґрунтовувати: практичне значення астрономії;
• зробити висновки: про хибність та ненауковість астрології.

Ви, звісно, бачили зоряне небо! Одних воно зачаровує неймовірною
красою, інших наштовхує на думки про таємниці, приховані за
мерехтливим сяйвом зір. Так було завжди — від сивої давнини й до

сьогодні. Так буде й далі, аж поки житиме людство й існуватиме наш Світ —
величезний у просторі й часі Всесвіт, який ми намагаємося пізнати, зрозуміти і
пристосувати до власних потреб силою свого розуму.

Під словом «Всесвіт» зазвичай у побуті розуміють «все, що існує». Проте в
астрономії термін Всесвіт означає не весь матеріальний світ, а лише ту його
частину, яка доступна нашим спостереженням. З певних теоретичних міркувань,
про які йтиметься у § 15, в астрономії розрізняють терміни Всесвіт, інший
всесвіт (чи всесвіти), Мультиверсум.

Природу Всесвіту, а також небесних тіл, тобто тих, які перебувають за межами
Землі, у космічному просторі, вивчає наука астрономія (від грец. астрон — зоря,
номос — закон).

Астрономія — наука про небесні тіла, закони їхнього руху, будови й розвитку, а
також про будову й розвиток Всесвіту в цілому.

1. Місце астрономії серед інших наук. Астрономія належить до фундаменталь-
них наук, які вивчають основоположні (фундаментальні) питання світобудови.
Як будь-яка фундаментальна наука, вона здобуває нові знання, що, своєю
чергою, зумовлюють виникнення нових напрямів практичної діяльності людей
та суттєві зміни в технологіях і техніці.
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своїх попередників Піфагора (570–500 рр. до н. е.), Платона (427–347 рр. до н. е.),
Аристотеля (384–322 рр. до н. е.) та ін. про кулясту Землю в центрі Всесвіту,
навколо якої рухаються всі небесні світила.

У геоцентричній картині світу тільки кулястість Землі і те, що Місяць рухає-
ться навколо неї, відображали істину. Знань того часу було замало, щоб розібра-
тися у справжній будові Всесвіту на великих відстанях від Землі. Але геоцен-
трична система Птолемея математично була опрацьована так ретельно, що
задовольняла практичні (обчислення положення планет) і світоглядні (будова
світу) потреби Західної цивілізації впродовж майже півтори тисячі років.

Лише в XVI ст. польський астроном Микола Коперник (1473—1543) у праці
«Про обертання небесних сфер» заявив про помилковість геоцентричної системи
світу. Спираючись на погляди окремих давньогрецьких філософів, зокрема
Філолая (V ст. до н. е.) та Аристарха Самоського (310—230 рр. до н. е.), він
обґрунтував геліоцентричну систему світу, в основі якої лежить твердження про
те, що в центрі нашої планетної системи міститься не Земля, а Сонце.

а також форму та обертанння Землі, розв’язує задачу вимірювання часу; 2) небесна механіка
вивчає рух небесних тіл під дією сил тяжіння, 3) астрофізика досліджує походження,
будову й розвиток небесних тіл, їхні фізичні властивості та хімічний склад; 4) космологія
вивчає походження та розвиток Всесвіту в цілому.

Своєю чергою, кожний з цих розділів має окремі напрями, як-от: фізика планет,
фізика Сонця, зоряна астрономія, позагалактична астрономія, космогонія (походження
небесних тіл)  тощо.

2. Головні віхи розвитку астрономії. Перші астрономічні спостереження люди
розпочали задовго до появи письмових історичних документів, а фіксувати
астрономічні явища стали ще художники доби палеоліту.

З часом люди зрозуміли, що знання зоряного неба
допомагає облаштовувати земні справи: вдало ходити
безмісячної ночі на полювання, впевнено висівати зерно
у весняну землю, без остраху чекати розливу річки, пла-
вати безмежним морем, не боячись заблукати, тощо.
Окремі, розрізнені крихти знань про зоряне небо поступово
складалися в чіткі уявлення про Всесвіт як єдине ціле,
що об’єднує живих істот та неживу природу. На цих
уявленнях, щоправда, значною мірою помилкових, зро-
стала, відкидаючи на шляху свого розвитку хибні погляди,
одна з найперших наук людства — астрономія.

Для додаткового вивчення

Причини зародження та розвитку астрономії

Було принаймні три причини, що зумовили і стимулювали
зародження та розвиток астрономії. Перша — практичні
потреби людей, спершу мисливців і збирачів плодів, а згодом
і хліборобів. Друга — астрологічні завбачення, що спонукали
спостерігати зоряне небо, а отже, сприяли накопиченню
астрономічних знань і розвитку астрономії. Третя — нестримне

прагнення людської думки проникнути в суть речей, усвідомити справжнє положення
Землі й людини у Всесвіті, пізнати закони, за якими рухаються світила і які визначають
їх народження, будову та розвиток.

З II ст. н. е. в науці міцно утвердилась геоцентрична система світу давньо-
грецького вченого Клавдія Птолемея (87—165 рр. н. е.). В енциклопедичній
праці «Мегасте синтаксис» — «Найвеличніший твір», або згідно з арабською
традицією, «Альмагест», він розвинув і довів до витонченої довершеності думку 

Рис. 1.1. Зображення на
бивні мамонта, де
зафіксовано фази Місяця
(знахідка з Гінцівської
пізньопалеолітичної стоянки
Лубенського району
Полтавської області). Вік
стоянки оцінюють
приблизно у 13 тис. років
до н. е.

Рис. 1.2. К. Птолемей (а) та геоцентрична система світу (б)

a б

Рис. 1.3. М. Коперник (а) та геліоцентрична система світу (б)

a б
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В астрономічному світі відомі імена українських астрономів
М. П. Барабашова (1894—1971), який тривалий час очолював
астрономічну обсерваторію Харківського університету і є
піонером вивчення поверхні Місяця, С. К. Всехсвятського
(1905—1984) — професора Київського університету, який зробив
значний внесок у вивчення комет, С. Я. Брауде (1911—2002),
під керівництвом якого організовано першу в Україні радіо-
астрономічну обсерваторію.

Україна є великою астрономічною державою, в якій діють
відомі астрономічні установи та працюють потужні наукові
колективи.

Особливо бурхливо астрономія почала розвиватись у другій
половині XX ст. Це пов’язано зі створенням нових потужних
наземних телескопів та винесенням астрономічних приладів
у космос. У 1995 р. було відкрито першу екзопланету (планету
поблизу іншої зорі), а 1998 р. встановлено, що наш Всесвіт
розширюється з прискоренням і видима нами речовина ста-
новить заледве 4 % від його загальної маси.

Отже, до сьогодні астрономія отримала обґрунтовані дані
про фізичні властивості, будову та розвиток різних небесних
тіл та їх систем — від окремих зір і планет до Всесвіту в цілому
і разом з тим підтвердила — попереду ще безліч небесних
таємниць, які потребують пояснення.

3. Астрономія і світогляд. Упродовж усієї історії астрономія
сприяє задоволенню практичних потреб людини. Щоправда,
окремі практичні питання нині вирішують уже без явної
допомоги астрономії, як-от: визначення часу, орієнтація у
просторі тощо.

Однак астрономічні дослідження стимулюють нові техно-
логічні й технічні розробки. Наприклад, вивчаючи Сонце,
астрономи виявили новий, невідомий доти, четвертий стан
речовини — плазму: газову суміш з атомів, що втратили частину
електронів, — іонів, вільних електронів і деякої кількості
нейтральних атомів. Було з’ясовано, що плазма дуже поши-
рена у Всесвіті: вона є в атмосферах планет Сонячної системи,
у кометних хвостах і в міжзоряному просторі. Її дослідження
дозволили з часом створити плазмові пальники для зварювання
різних виробів, плазмові двигуни для космічних апаратів, плаз-
мові магнітогідродинамічні генератори для прямого перетво-
рення теплової енергії в електричну тощо.

Значний крок у розвитку уявлень про Всесвіт зробив послідовник вчення
М. Коперника італієць Джордано Бруно (1548—1600). Наприкінці XVI ст. він
виступив із твердженням про те, що Всесвіт нескінченний, а зорі — це далекі
сонця. Вони заповнюють увесь Всесвіт, навколо багатьох з них кружляють
планети, а на деяких з планет може існувати розумне життя.

Італійський учений Ґалілео Ґалілей (1564—1642) на початку XVII ст. виконав
перші телескопічні спостереження небесних світил. Він спостерігав гори на
поверхні Місяця, фази Венери, темні плями на Сонці. Він також відкрив чотири
супутники Юпітера, а Молочний Шлях у його телескопі розсипався на міріади
дуже слабких зір. Тоді ж німецький астроном Йоганн Кеплер (1571—1630) відкрив
три закони руху планет навколо Сонця, а англієць Ісаак Ньютон (1643—1727)
згодом довів, що ці закони є наслідком відкритого ним закону всесвітнього
тяжіння.

1718 р. англійський астроном Едмонд Галлей (1656—1742) виявив власні рухи
зір у космічному просторі. На той час уже стало зрозумілим, що зорі — це
надзвичайно далекі розжарені тіла, подібні до Сонця. Тому виникло питання
про можливий рух Сонця у просторі, який і було виявлено 1783 р. англійським
астрономом  Вільямом Гершелем (1738—1822).

Тривалий час численні спроби визначити відстані до зір залишалися невда-
лими. Тільки в першій половині XIX ст. виміряли відстані до не дуже далеких від
Землі зір. Найближчою до нашої планети виявилась найяскравіша зоря в сузір’ї
Кентавра, яку назвали Проксимою, що в перекладі означає «найближча».
Відстань до неї, як з’ясували, у 270 000 разів більша, ніж від Землі до Сонця.

На початку XX ст. остаточно було встановлено, що Всесвіт має острівну
будову: мільярди зір утворюють окремі системи, майже ізольовані одна від одної,
— галактики. В одній з таких зоряних систем — Галактиці — досить далеко від
її центра, міститься Сонце. Основну частину зір Галактики ми бачимо на зоря-
ному небі як сріблясту смугу — Молочний Шлях. За межами нашої Галактики є
величезна кількість інших галактик.

Німецький учений Альберт Айнштайн (1879—1955) на самому початку ХХ ст.
створив загальну теорію відносності, що узагальнила теорію тяжіння І. Ньютона.
Спираючись на теорію Айнштайна, радянський математик Олександр Фрідман
(1888—1925) у 20-х роках ХХ ст. створив моделі будови Всесвіту в цілому. Ці
роботи започаткували сучасну наукову космологію.

Астрономічні знання від давніх часів культивували й на сучасних українсь-
ких землях. Підтвердженням цього є залишки капищ-обсерваторій, окремих
предметів, які використовували для примітивних астрономічних спостережень.

У середньовічній Європі було відоме ім’я Юрія Дрогобича (Котермака), який
очолював  Болонський університет тоді, коли там навчався М. Коперник. Новий
поштовх у розвитку астрономічних знань відбувся від часу появи в Україні
перших університетів, у складі яких діяли астрономічні обсерваторії.

Рис. 1.4.
Ю. Дрогобич (а), 

М. Барабашов (б), 
С. Всехсвятський (в), 

С. Брауде (г)

a

б

в

г
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Запитання та завдання для самоперевірки
Початковий рівень
1. Що вивчає астрономія?
2. Що означає слово «астрономія»?
3. Чи є спостереження основою астрономії?
4. Чи поділяється астрономія на окремі розділи?
5. Що таке астрологія?
Середній рівень
1. Поясніть, чим саме астрономія відрізняється від інших природничих наук.
2. Назвіть кілька розділів, на які поділено сучасну астрономію.
3. Поясніть, що вдалося зробити грецькому вченому Клавдію Птолемею.
4. Поясніть, що вдалося зробити польському вченому Миколі Копернику.
5. Наведіть 2—3 приклади використання астрономічних знань у житті людини.
Достатній рівень
1. Сформулюйте означення астрономії як науки.
2. Проаналізуйте причини, що зумовили і стимулювали зародження та розвиток астрономії.
3. Поясніть, які чинники зумовили виникнення геоцентричної моделі світу.
4. Назвіть імена українських астрономів та наведіть приклади їхнього внеску в астрономію.
5. Поясніть тезу про те, що астрономія завжди посідала чільне місце в духовному житті людства.
Високий рівень
1. Поясніть, чому астрономія суттєво відрізняється від інших природничих наук.
2. Чому, на вашу думку, астрологія не є наукою?
3. Поясніть, як астрономічні знання використовують у повсякденному житті людини.
4. Оцініть роль і значення астрономії у формуванні наукової картини світу.
5. Обґрунтуйте взаємозв’язок астрономічних знань і культури.

За результатами вивчення § 1 ви маєте:

Ця тема в Інтернеті
http://www.astroosvita.kiev.ua/HTML/st_astro_rub.html. Яцків Я.С., Крячко І.П. Астрономія — передовий

рубіж природознавства.
http://www.astroosvita.kiev.ua/HTML/infot14.html. Крячко І.П. Астрономія культури.
http://www.astroosvita.kiev.ua/HTML/infot14.html. Крячко І.П. Українська народна астрономія. 
http://www.astroosvita.kiev.ua/HTML/infot14.html. Астапович І.А. Короткий нарис розвитку науки про Космос.

Завдяки астрономії сьогодні Всесвіт фактично перетворився на величезну
наукову лабораторію, в якій відпрацьовують технологічні й технічні рішення на
благо людини.

Водночас, як наголошував астрофізик І. С. Шкловський, «...астрономія
завжди посідала абсолютно особливе місце в “інтелектуальній історії” людства.
Хоча значення астрономічних знань для суспільної практики за всіх часів було
дуже велике (згадаймо всі світові календарі, способи навігації тощо), головне
значення астрономії полягало в тому, що вона насамперед визначала основи
світогляду різних епох і народів».

Понад 4000 років тому зародилась астрологія (від грец. астрон — зоря, логос
— слово) — необґрунтоване з позицій сучасної науки намагання за положенням
планет на небі передбачати перебіг подій на землі: погоду та врожай, мир чи війну
для держави, долю правителя, а згодом — і кожної людини.

Від часу зародження й до сьогодні астрологія — псевдонаука, оскільки спи-
рається на бездоказові факти (вигадки) і не застосовує наукових методів пізнання
природи і людини. Проте варто зауважити: для складання гороскопів треба було
знати положення світил, і це змушувало астрологів спостерігати за планетами й
зорями, а отже, накопичувати астрономічні знання. Окремі відомі астрономи
минулих часів (наприклад, Й. Кеплер) унаслідок тих чи інших обставин при-
діляли астрології певну увагу. Однак накопичення природничих знань показало
освіченому людству ненауковість астрології.

Зверніть увагу!
Відіграючи величезну роль у пізнанні фундаментальних законів Всесвіту, а отже, і в

розвитку земних технологій, астрономія мала й має вирішальне значення для формування
світогляду як окремої людини, так і людства в цілому.

Астрономічна наука — складова науки в цілому як форми суспільної свідо-
мості, є частиною загальнолюдської культури. Адже астрономічні знання впро-
довж усієї історії нашої цивілізації впливали, а деякі їхні елементи й проникали
в інші форми суспільної свідомості: філософію, релігію, мистецтво й естетику. У
зв’язку з цим згадаймо, що астрономія в Стародавній Греції належала до
мистецтва й мала свою музу — Уранію. Історія людства нерозривно пов’язана з
астрономією, яка сьогодні є органічною частиною нашої спільної культури.

Висновки
Всесвіт — це навколишній макросвіт, доступний нам для вивчення: небесні тіла, їх системи,

космічний простір і все те, що його заповнює, — газ, електромагнітні та гравітаційні поля,
випро-мінювання тощо. Вивчає Всесвіт фундаментальна наука астрономія. Астрономія (від грец.
астрон — зоря, номос — закон) — наука про небесні тіла, про закони їхнього руху, будови та
розвитку, а також про будову та розвиток Всесвіту в цілому.

Назвати
чотири основні розділи астрономії;
три причини, що зумовили й стимулювали зародження та розвиток
астрономії; не менше п’яти імен видатних астрономів. 

Навести приклади
зв’язку астрономії з іншими науками;
внеску видатних учених світу та України в астрономічну науку;
використання астрономічних знань в життєдіяльності людини.

Характеризувати астрономію, як спостережну науку.
Описати головні віхи в розвитку астрономії.
Пояснити значення астрономії у формуванні світогляду людини.
Формулювати означення астрономії як науки.
Обґрунтовувати практичне значення астрономії.
Виносити судження про хибність та ненауковість астрології.
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§ 2. Коротка «мандрівка у Всесвіт»

Вивчивши матеріал цього параграфа, ви зможете:
• наводити приклади: об’єктів нашого Всесвіту

Перш ніж розпочати вивчення основ астрономії, здійснімо коротку
мандрівку у Всесвіт. Це допоможе вам згодом опановувати окремі
розділи підручника.

Ми живемо на планеті Земля — третій числом від Сонця серед восьми інших
планет Сонячної системи. Крім великих планет, до Сонячної системи належать
карликові планети, супутники планет, астероїди, комети, космічний пил, між-
планетний газ, а також електромагнітні та гравітаційні поля, космічні промені.
Цю планетну сім’ю очолює найближче до нас самосвітнє тіло — зоря на ім’я
Сонце.

Стартуємо на уявному космічному зорельоті з поверхні Землі й швидко
проминаємо Місяць — найближче до нас небесне тіло, супутник нашої планети.
Оскільки наш маршрут пролягає в глибини Всесвіту, позаду залишаються Сонце
та дві найближчі до нього планети — Меркурій і Венера. Пролітаємо повз червону
планету Марс, згодом прориваємось крізь пояс астероїдів, а потім по черзі спо-
глядаємо прикрашені системами кілець планети-гіганти — Юпітер, Сатурн, Уран
і Нептун. Пролетівши повз карликову планету Плутон та подолавши ще один
пояс астероїдів — пояс Койпера, ми готуємося до прощання з Сонячною системою.
Наш зореліт мчить до зір.

Нас вражає розмаїття зоряних світів.
Ми бачимо червоні, білі, блакитні зорі.
Одні з них викликають подив, бо менші
за Місяць, інші приголомшують роз-
міром у дві третини Сонячної системи.
Деякі з них спалахують, деякі пульсують,
а поблизу окремих з них ми спостері-
гаємо планетні системи. Інколи на
нашому шляху трапляються ділянки
простору, де зір відносно багато, — ми
летимо крізь розсіяні зоряні скупчення.
А от скупчення зір, що схожі на кулю,
ми оминаємо, бо вони містять сотні
тисяч, а то й понад мільйон зір, і мандру-
вати всередині такого «зоряного клубка»
небезпечно. Час від часу ми долаємоРис. 2.1. Ми тут (схематично показано місце нашої планети у Всесвіті) Рис. 2.2. Великі планети Сонячної системи
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хмари космічного пилу та газу, це — туманності. З великої відстані вони вражають
витонченим кольоровим різнобарв’ям, а планетарні туманності — ще й своїм
майже правильним кільцеподібним виглядом.

Зрештою ми вириваємось за межі нашого зоряного дому — Галактики і
опиняємось майже в… порожнечі. Дуже рідко на нашому шляху трапляються
зорі, а колись неосяжна Галактика видається світлим диском зі спіральними
рукавами, в якому вже давно не можна розгледіти Сонце. Весь космічний простір
засіяно галактиками, зібраними в ланцюжки, скупчення й надскупчення. Ми
довго мандруємо від одного скупчення галактик до іншого. Та зрештою туга за
рідною домівкою примушує нас повернути назад, до Землі…

Подорожуючи Всесвітом, ми бачимо, який він неосяжний і безмежний.
Навіть найпотужніші телескопи не здатні охопити його велич. І разом з тим ми
бачимо, що Всесвіт — не застиглий: усе навколо нас, уся світобудова — постійно
рухається й змінюється. Земля й планети разом з Сонцем летять у просторі
відносно зір. Всі зорі кружляють навколо центра Галактики. Відносно інших
галактик летить наша галактика. У галактиках народжуються й гинуть зорі.
Одного разу народившись, у цілому розширюється наш Всесвіт.

Завдання для самоперевірки
Підготуйте усне повідомлення на тему «Мої уявлення про загальну будову Всесвіту»

За результатами вивчення § 2 ви маєте:

Ця тема в Інтернеті
http://www.astroosvita.kiev.ua/HTML/infot14.html. Крячко І.П. Найважливіші досягнення і перспективи

розвитку сучасної астрономії.
http://www.ted.com/talks/lang/ukr/george_smoot_on_the_design_of_the_universe.html. Джордж Смут

розповідає про будову Всесвіту (відео).

Рис. 2.3. Скупчення зір і туманності

Рис. 2.4. Галактики і галактичні скупчення

Навести приклади об’єктів нашого Всесвіту

ТТееммаа 22..
ООссннооввии ппррааккттииччннооїї

аассттррооннооммііїї
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