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ВСТУП 
Даний курс «Порівняльна планетологія» є важливою дисципліною для 

спеціальності 8.070701 - Геологія, який викладається на протязі другого семестру 1-ого 
року магістратури в обсязі 66 годин, з них лекцій – 45 годин, самостійна робота – 45 
годин. Форма підсумкового контролю – залік у кінці семестру. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: огляд основних сучасних положень 
фундаментальних наук стосовно походження, розвитку та будови Всесвіту; зясування 
положення у Всесвіті нашої Галактики та її будова; розгляд положення у Галактиці 
Сонячної системи, її будова та вивчення основних характеристик планет і їх супутників 
(атмосфера, внутрішня сферична будова, екзогенні та ендогенні процеси тощо); специфіка 
геологічних процесів та явищ на об’єктах Сонячної системи та форми їх проявів. 

Предметом навчальної дисципліни є розгляд, критичний аналіз та вивчення 
сучасних наявних даних, які отримані за допомогою різних методів астрономічних 
досліджень та автоматичних міжпланетних станцій і зондів, про будову твердих планет 
земної групи та газових планет-гігантів Сонячної системи, про супутники планет із їх 
характерними особливостями та специфічними геологічними процесами; про карликові 
планети та їх характерні особливості; про об’єкти Поясу Койпера та Хмари Оорта. 
Впродовж курсу розглядаються дані про будову Всесвіту та її особливості, його еволюцію 
у часі та ймовірний розвиток у майбутньому. 

Протягом вивчення дисципліни студент повинен набути наступних знань та вмінь:  
- оволодіти теоретичним матеріалом у обсязі всього курсу „ Порівняльна 

планетологія”, який передбачений навчальною програмою дисципліни; 
- вміти орієнтуватися у схемі будови Сонячної системи та схемах розташування 

супутників планет; 
- засвоїти специфічні особливості геологічних процесів (екзогенних та ендогенних) 

на планетах та їх супутниках та уміти порівнювати їх із геологічними процесами та 
їх наслідками на Землі; 

- розуміти значення специфічних геологічних процесів на об’єктах Сонячної системи 
для зясування особливостей геологічного минулого Землі та прогнозування і 
моделювання можливих геологічних процесів у майбутньому. 
Курс „Порівняльна планетологія” займає особливе місце у структурно-логічній 

схемі підготовки магістрів з геології, так як дає змогу на підставі раніше отриманих знань 
зрозуміти місце Землі у Всесвіті на основі отриманої інформації про відомі геологічні 
процеси на об’єктах Сонячної системи та (або) про результати їх проявів; уяснити 
універсальність геологічних процесів і специфіку їх проявів та ймовірність прогнозування 
цих процесів у майбутній геологічній історії Землі. 

Геологічні процеси та результати (сліди) їх проявів на планетах земної групи та на 
супутниках газових планет-гігантів Сонячної системи – як інструмент для пізнання 
геологічного минулого Землі, де сліди їх давно знищені екзогенними процесами, та 
прогнозування ймовірного майбутнього. 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення двох модульно-рейтингових контрольних робіт протягом усього періоду 
вивчення курсу та заліку в кінці навчального семестру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ПОРІВНЯЛЬНА ПЛАНЕТОЛОГІЯ” 
Оцінювання за формами контролю: 

2-ий семестр 
 
Модульно-рейтингова контрольна робота 1 – 1-30 балів 
Усна відповідь (доповнення) – 15 бали 
Реферат – 10 балів 
Самостійна робота – 5 бали 
 
Модульно-рейтингова контрольна робота 2 – 1-30 балів 
Усна відповідь (доповнення) – 15 бали 
Реферат – 10 балів 
Самостійна робота – 5 бали 

 
Змістовний модуль №1 Будова Всесвіту 

Максимальна кількість балів – 30.    
 Термін -  2-а декада березня. 
 
Змістовний модуль №1. Планети-гіганти Сонячної системи та їх супутники 

Максимальна кількість балів – 30.    
 Термін -  1-а декада травня. 

 
Залік – 1-40 балів. 
Мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати на протязі навчального семестру 

для отримання заліку згідно шкали відповідності – 40. 
 

 
Змістовий 
модуль 1 
 ( ЗМ1 ) 

Змістовий 
модуль 2 
 ( ЗМ2 ) 

залік Разом 
(підсумкова оцінка) 

Оцінка 
(бали) 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності1 
За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84 
65 – 74 
60 – 64 

зараховано 

35 – 59 
1 – 34 

не зараховано 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за 
чотири змістові модулі менше, ніж 20 балів, то він не допускається до іспиту і 
вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом 
з дисципліни "Порівняльна планетологія”. 

                                                
 



 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
ІІ СЕМЕСТР 

Кількість годин № 
лекції 

 
Тема  лекції Лекції Лабор. 

роботи 
Самостійна 

робота 
Інші  

Змістовний модуль 1 
Будова Всесвіту 

Тема 1 
Походження Всесвіту 

1 Вступ. Предмет, об’єкт, 
завдання та методи досліджень 
Всесвіту. Походження і будова 
Всесвіту. 

2  2  

2 Галактики. Наша Галактика – 
Молочний (Чумацький) Шлях 
та її розташування у 
найближчому Всесвіті. 

2  2  

3 Квазари та зорі. 2  2  
4 Коричневі карлики і міжзоряна 

речовина. 
2  2  

Тема 2 
Сонячна система 

5 Будова Сонячної системи. 
Жовта зоря – наше Сонце. 

2  2  

6 Меркурій – найменша планета 
земної групи. 

2  2  

7 Венера – загадкова планета 
Сонячної системи 

2  2  

8 Вулканічні процеси та екзогенні 
явища на Венері  

2  2  

9 Червона планета Марс 2 
 

 2  

10 Екзогенні процеси на Марсі 2  2  
11 

 
Ендогенні процеси на Марсі 2  2  

12 Головний пояс астероїдів 2  2  
 

Модульно-рейтингова контрольна робота 1* 
Походження і будова Всесвіту та твердих планет земної групи Сонячної системи 

Змістовний модуль 2 
Планети-гіганти Сонячної системи та їх супутники 

Тема 3 
Газові планети-гіганти Сонячної системи 

13 Гігантська планета Юпітер 2  2  
14 Галілеєві супутники Юпітера 2  2  
15 Сатурн – планета з кільцями 2  2  
16 Система супутників Сатурна. 

Найбільший супутник системи - 
Титан 

2  2  

17 Великі супутники Сатурна 2  2  
18 Бірюзовий газовий гігант Уран 2  2  



19 Нептун – планета мороку і бур 2  2  
20 Планета карлик Плутона та 

його подвійна система: Плутон-
Харон, супутники системи. 

2  2  

Тема 4 
Околиці Сонячної системи 

 
21 Пояс Койпера та Хмара Оорта. 2  2  
22 Зоряні екзопланетні системи. 3  3  

 
Модульно-рейтингова контрольна робота 2* 

Планети-гіганти Сонячної системи та її околиці 
 
 

*Контрольні модульні роботи проводяться у позааудиторний час 
 

 
Загальний обсяг 90 год, у тому числі: 

Лекцій – 45 год, 
Самостійна робота – 45 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
Будова Всесвіту. 

ТЕМА  1. 
Походження Всесвіту. 

 
Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт, завдання та методи досліджень Всесвіту. 
Походження і будова Всесвіту. – 2 год. 
Розглядаються предмет та об’єкти досліджень планетології, визначаються теоретичні та 
практичні завдання, які вирішуються за допомогою досліджень космосу, планет Сонячної 
системи та екзопланет. Аналізується специфічність методів досліджень у планетології. 
Поняття «Великий Вибух» та його значення. Реліктове випромінювання. Синтез хімічних 
елементів. Розширення космосу. Зв’язок курсу з геологічними та іншими науками та 
дисциплінами. 

Рекомендована література: [1, с.41-42;6,с.1; 8,с.170-175; 38,с.144-149; конспект] 
Завдання для самостійної роботи (2год.).- Розглянути основні дані вступного 

розділу»Походження та будова Всесвіту» у курсі «Загальна геологія». 

Рекомендована література: [1, с.41-42;6,с.1; 8,с.170-175; 38,с.144-149; конспект] 
 

Лекція 2. Галактики. Наша Галактика – Молочний (Чумацький) Шлях – та її 
розташування у найближчому Всесвіті. – 2 год. 
Розглядаються: поняття «галактика», типи галактик (камертон Хаббла) та їх загальні 
характеристики; форми галактик, скупчення та надскупчення галактик (Велика Стіна та 
Велика Стіна-2). Губчаста структура Всесвіту: смуга і пасма галактик та лакуни. 
Молочний (Чумацький ) Шлях та його структура: балдж, кулясті зоряні скупчення, рукави 
та гало. Ядро Галактики та центральна область ядра. Сонячна система у рукаві Галактики. 
Галактичне скупчення Місцева Група та його члени. Над скупчення галактик сузір’я Діви 
.Спектр космічних об’єктів за їх масами. 

Рекомендована література: [1, с.42-44; 6, с.2-6; 8, с.148-157, 134-137; 38, с.126-
141; конспект] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Опанувати матеріал лекції та 
ознайомитися з останніми новинами астрономії стосовно теми лекції. 

Рекомендована література: [1, с.42-44; 6, с.2-6; 8, с.148-157, 134-137; 38, с.126-
141; конспект; сайти мережі Internet] 

 
Лекція 3. Квазари та зорі – 2 год. 
Аналізується сучасне розуміння квазарів, їх розміщення та оточення. Зорі: їх формування, 
протозоря та справжня зоря. Класифікація зірок за спектрами (температурою) та 
світимістю, діаграма Герцшпрунга-Рассела та її Головна послідовність. Послідовності: 
жовта зоря – червоний гігант – білий карлик – чорний карлик; червоний гігант – червоний 
надгігант – наднова зоря – нейтронна зоря – пульсари; блакитний гігант – нейтронна зоря 
– чорні дірки. Значення та причини еволюції зірок. 

Рекомендована література: [1, с.45-47; 6, с.7-10; 8, с.158-159, 82-99; 104-128; 38, 
с.142-143, 102-123] 

Завдання для самостійної роботи (2год.) – Засвоїти матеріал лекції та розглянути 
діаграму Герцшпрунга-Рассела. Зясувати закономірність розташування зірок на Головній 
послідовності за їх світимістю та за розмірами 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.45-47; 6, с.7-10; 8, с.158-159, 82-99; 
104-128; 38, с.142-143, 102-123] 



Лекція 4. Коричневі карлики та міжзоряна речовина – 2 год. 
Розглядається нова група космічних об’єктів – коричневі карлики – та їх місце в ієрархії 
космічних об’єктів. Спектральні аналізи коричневих карликів, поширення їх у космосі та 
їх значення. Міжзоряна речовина Всесвіту: газові туманності (відбиваючі та емісійні), 
склад туманностей та їх форми і їх густина. Хмари міжзоряного пилу, їх ймовірний склад, 
утворення та значення. 

Рекомендована література: [8, с.102-103, 116-117; 38, с.105-109, 94-95] 
Завдання для самостійної роботи (2год.) – Засвоїти матеріал лекції. Повторити матеріал 
лекції 3 – вияснити послідовність формування хімічних елементів у надрах зірок у процесі 
їх еволюції по Головній послідовності. 

Рекомендована література: [конспект, 8, с.102-103, 116-117; 38, с.105-109, 94-95] 
 

ТЕМА  2. 
Сонячна система. 

 
Лекція 5. Будова Сонячної системи. Жовта зоря – наше Сонце. – 2 год. 
Надаються нові про будову Сонячної системи (згідно резолюції 26 Генеральної асамблеї 
Міжнародного астрономічного союзу, Прага, 2006): тверді планети земної групи – 
головний пояс астероїдів – газові планети-гіганти та їх супутники – карликові планети – 
пояс Кой пера. Сонячна система, її місце у Галактиці, її рух у космосі та напрям руху. 
Сонце: його місце, роль та значення. Внутрішня будова Сонця: характеристика внутрішніх 
сфер та процеси у їх межах, будова Сонячної атмосфери. Поняття про «сонячний вітер» та 
його значення. Сонячна активність: плями, протуберанці, спалахи, корональні викиди мас 
та їх вплив на атмосферу та біосферу Землі. 

Рекомендована література: [1, с.48-50; 6, с.11-12; 8, с.36-43; 38, с.96-101] 
Завдання для самостійної роботи (2год.) – Порівняти періодичність активності 

Сонця із спалами епідемій на Землі. Зясувати вплив сонячних процесів на біоритмі ку 
людини (криві фізичного, емоційного, психологічного станів; їх піки і спади та значення 
співпадінь цих накладених кривих. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.48-50; 6, с.11-12; 8, с.36-43; 38, с.96-
101, сайти Internet] 

 
Лекція 6. Меркурій – найменша планета земної групи – 2 год. 
Розглядаються основні параметри планети, атмосфера, її склад та походження, характер 
поверхні, магнітне поле, історія геологічного розвитку та ймовірна будова надр. 

Рекомендована література: [1, с.50; 6, с.15; 8, с.54-55; 38, с.50-51; 34; 9; 17; 32] 
Завдання для самостійної роботи (2год.) – Засвоїти матеріал лекції. На сайтах 

мережі Internet знайти та ознайомитися із додатковими даними по Меркурію та 
проаналізувати фото його поверхні. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50; 6, с.15; 8, с.54-55; 38, с.50-51; 34; 
9; 17; 32] 

 
Лекція 7. Венера – загадкова планета Сонячної системи - 2 год. 
Надаються відомості щодо параметрів Венери, її магнітного поля, особливостей 
атмосфери та процесів у її межах (склад, зміни тиску, специфіка хмарного покриву тощо). 
Розглядаються елементи геоморфології рельєфу поверхні та їх зв'язок з ендогенними 
процесами та їх результатами (вулканічні рівнини, вінці, арахноїдит, тессери, пояси 
лінійно-гравітаційних дислокацій, овоїди, рифтоподібні структури тощо). 



Рекомендована література: [1, с.50; 6, с.15; 8, с.54-55; 38, с.50-51; 34; 9; 17; 32] 
Завдання для самостійної роботи (2год.) – Засвоїти матеріал лекції і порівняти 

геоморфологію поверхні Венери і Меркурія. Зясувати спільні і відмінні риси та їх 
причини виникнення у залежності від геологічних процесів. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50; 6, с.15; 8, с.54-55; 38, с.50-51; 34; 
9; 17; 32] 

Проблемні теми для обговорення та рефератів: 
1. Особливості атмосфер Венери та Меркурія та їх специфіка. 
2. Значення атмосфери для формування елементів рельєфу планет земної групи. 

3. Спільні та відмінні риси геологічних процесів на Меркурії та Венері. 
 

Лекція 8. Вулканічні процеси та екзогенні явища на Венері. – 2 год. 
Розглядається специфіка ударних та вулканічних кратерів на Венері. Вулканічні 
утворення Венери, поділ вулканічних рівнин та їх особливості. Причини відсутності 
древніх кратеризованих поверхонь. Екзогенні процеси на Венері (хімічне вивітрювання, 
еолові та схилові процеси) та їх специфічні особливості та прояви. Аналіз панорам 
поверхні Венери: спільні риси та особливості. Найголовніші геологічні процеси Венери, їх 
роль та значення. Ймовірна історія геологічного розвитку Венери та еволюції її 
атмосфери. Схема сферичної будови надр Венери. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50; 6, с.15; 8, с.54-55; 38, с.50-51; 34; 
9; 17; 32] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).– Вивчити дію, наслідки та значення 
екзогенних процесів на Венері, порівняти їх з аналогічними процесами на Землі. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50; 6, с.15; 8, с.54-55; 38, с.50-51; 34; 
9; 17; 32] 

 
Лекція 9. Червона планета Марс – 2 год. 
Розглядаються параметри планети, атмосфера і її особливості та температурний режим 
Марса. Постійні та сезонні північна і південна полярні шапки з їх особливостями, газово-
пилові гейзери, області багатолітньої мерзлоти, снігове покриття. Хмари і тумани. 
Гравітаційне і магнітне поля Марса та їх особливості. 

Рекомендована література: [1, с.50; 6, с.16; 8, с.56-61; 9; 38, с.64-69] 
Завдання для самостійної роботи (2год.).– Вивчення матеріалу лекції. Порівняння 

особливостей кріолітосфери Землі та Марса, особливостей впливу атмосфер обох планет 
на формування снігових покривів. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50; 6, с.16; 8, с.56-61; 9; 38, с.64-69] 
 

Лекція 10. Екзогенні процеси на Марсі – 2год. 
Наводяться дані про специфічні особливості екзогенних процесів на Марсі: пилові бурі та 
еолові форми рельєфу, смерчі(вихори) та сліди їх траєкторій на поверхні. Марсіанські 
пустелі та червоноколірні латеритні кори вивітрювання. 
Особливості рельєфу Марса: «материки» і «моря», вулканічні райони (плато), ударні 
западини, ударні та вулканічні кратери, рівнини та гірські райони (хребти), каньйони та 
ущелини. Геологічні процеси, які зумовили утворення цих форм рельєфу. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50; 6, с.16; 8, с.56-61; 9; 38, с.64-69; 9; 
10; 11; 18; 19; 20; 26; 28; 32; 33] 



Завдання для самостійної роботи (2год.).– Порівняння аналогічних форм рельєфу на 
Марсі і на Землі та вияснення специфічних особливостей причин їх формування. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50; 6, с.16; 8, с.56-61; 9; 38, с.64-69; 9; 
10; 11; 18; 19; 20; 26; 28; 32; 33] 

 
Лекція 11. Ендогенні процеси на Марсі – 2 год. 
Розглядаються форми рельєфу, які утворені ендогенними процесами: вулканічне плато 
Фарсіда та його щитові вулкани; вулканічна височина Елізій та її вулкани; куполи і 
патери; магматичні породи Марса. Каньйони: система розломів Лабіринт Ночі та Долина 
Маринера. 
Сліди льодовикової (термокарст, трогові долини, морени) та водяної (морські прибережні 
осадки, осадові водні мінерали, русла річок, тераси, острови тощо) діяльності. Запаси води 
на Марсі (замерзлі моря, озера, полярні шапки, мерзлота, мінералізовані тектонічні 
тріщини) та проблема життя на планеті. Сферична будова Марса. Ери (періоди) історії 
геологічного розвитку Марса та їх особливості. 
Супутники Марса – Фобос і Демос – та їх характеристики. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50; 6, с.16; 8, с.56-61; 9; 38, с.64-69; 9; 
10; 11; 18; 19; 20; 26; 28; 32; 33] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Вивчити матеріал лекції, порівняти 
відповідні геологічні процеси на Марсі і на Землі та виділити їх специфічні особливості. 
На сайтах мережі Internet розглянути фотографії Марса і знайти на них результати 
розглянутих процесів. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50; 6, с.16; 8, с.56-61; 9; 38, с.64-69; 9; 
10; 11; 18; 19; 20; 26; 28; 32; 33] 

 
Лекція 12. Головний пояс астероїдів – 2 год. 
Розглядаються: поняття «астероїд», місце знаходження поясу; поняття про вузли 
Лагранжа, астероїди-«греки» та астероїди-«троянці». Загальна характеристика головного 
поясу астероїдів, класифікація їх за класами, специфічні особливості представників класів 
та висновки. Планета-карлик Церера. Чотири групи астероїдів у Сонячній системі. Форма, 
розміри та яскравість астероїдів. Склад астероїдів (на прикладі астероїда Ітокава). Поняття 
про люки Кирквуда та ефект Ярковського. Власні супутники астероїдів. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.54; 8, с.62-63; 23; 32; 33] 
Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції. Знайти на 

сайтах Internet дані про мультипланетність у астероїдів та виписати назви цих астероїдів. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.54; 8, с.62-63; 23; 32; 33] 
 

Контрольні питання до модульно-рейтингової контрольної роботи 1 
 

1. Поняття «сингулярність», «Великий Вибух», «інфляція». 
2. Початковий етап розвитку Всесвіту. 

3. Значення перших зірок Всесвіту. 
4. Метагалактика та одиниці вимірювання віддалей у її межах. 

5. Галактики, види галактик та їх характеристики. 
6. Галактика Молочний (Чумацький) Шлях та її будова. 

7. Положення Галактики у найближчому Всесвіті. 



8. Послідовність космічних об’єктів космосу. 

9. Квазари. 
10. Зорі: класифікація зірок за діаграмою Герцшпрунга-Рассела. Головна 
послідовність. 
11. Життєві цикли зірок, які покинули Головну послідовність. 

12. Чорна дірка: поняття, її формування, модифікації і загальна характеристика. 
13. Коричневі карлики. 

14. Міжзоряна речовина. 
15. Будова Сонячної системи: планети та їх супутники, пояси астероїдів тощо. 

16. Сонце: його місце у Головній послідовності, сферичні області та їх 
характеристика. 

17. Енергія та матерія, яка поширюється у космос із Сонця. 
18. Сонячна активність та її прояви. 

19. Загальна характеристика планет земної групи. 
20. Загальна характеристика Меркурія. 

21. Венера: характеристика атмосфери та її температурний режим. 
22. Геоморфологія поверхні Венери (за радіолокаційними даними). 

23. Ендогенні процеси на Венері та утворені ними структури. 
24. Екзогенні процеси на Венері та їх специфіка. 

25. Процес формування парникового ефекту на Венері. 
26. Порівняння внутрішньої будови Венери і Меркурію. 

27. Геосфери Землі та їх характеристики. 
28. Загальна характеристика Місяця. 

29. Марс: загальна характеристика планети, атмосфери, температурного режиму. 
30. Полярні шапки Марса, області мерзлоти і снігове покриття та їх особливості. 

31. Особливості гравітаційного та магнітного полів Марса. 
32. Еолові процеси на Марсі та їх форми рельєфу. 

33. Загальна характеристика рельєфу поверхні Марса. 
34. Вулканізм на Марсі, результати його проявів та продукти вулканізму. 

35. Тектонічні явища на Марсі та їх результати. 
36. Сліди діяльності водяних потоків на Марсі. 

37. Продукти діяльності водяного середовища. 
38. Осадові відклади Марса та утворення водяних потоків. 

39. Запаси води на Марсі (місця та форми скупчень). 
40. Модель внутрішньої будови Марса. 

41. Історія геологічного розвитку Марса. 
42. Супутники Марса та їх характеристика. 



43. Порівняння рельєфу поверхонь планет земної групи, їх спільні риси та 
особливості. 

44. Порівняння атмосфер планет земної групи, їх спільні риси та особливості. 

45. Геологічні процеси на планетах земної групи. 
46. Будова надр планет земної групи. 

47. Загальна характеристика головного поясу астероїдів, поняття про «греків» та 
«троянців». 

48. Характеристика планети-карлика Церери. 
49. Групи астероїдів у межах Сонячної системи. 

50. Особливості рельєфу поверхні, складу та будови астероїдів. 
51. Мультиплетність астероїдів. 

Проблемні теми для обговорення: 
1. Еволюція Венери: процес формування на планеті парникового ефекту. 

2. Вода на Марсі. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
Планети-гіганти Сонячної системи та їх супутники 

ТЕМА  3 
Газові планети-гіганти Сонячної системи 

 
Лекція 13. Гігантська планета Юпітер – 2 год. 
Найбільша планета Сонячної системи, її параметри , атмосфера та факти її активності 
(пояси, зони, плями-вихори тощо). Магнітне поле та радіаційні пояси планети, полярні 
сяйва та рентгенівське випромінювання. Система кілець Юпітера. Супутники Юпітера та 
їх групи: внутрішні супутники-уламки, галілеєві супутники, супутники із нахиленими 
коловими орбітами та зовнішні супутники із протилежним обертанням. Схема 
внутрішньої будови Юпітера. 

Рекомендована література: [1, с.50, 52; 6, с.13; 8, с.64-67; 9; 10; 17; 25; 32; 33; 38, 
с.70-75] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Опанувати лекційний матеріал. 
Розглянути систему супутників Юпітера, виділити на схемі 4 групи супутників та 
порівняти їх параметри (радіуси або розміри, мінімальні та максимальні віддалі та періоди 
обертання). Загальні відомі дані про групи супутників. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50, 52; 6, с.13; 8, с.64-67; 9; 10; 17; 25; 
32; 33; 38, с.70-75] 

 
Лекція 14. Галілеєві супутники Юпітера – 2 год. 
Розглядаються чотири найбільших супутники Юпітера – Іо, Європа, Ганімед та Калісто – 
та специфічні геологічні процеси і явища на їх поверхні (потужна постійна вулканічна 
діяльність на Іо з фонтануючими виверженнями зєднань сірки, своєрідна атмосфера, 
магнітне поле та схема його внутрішньої будови. Європа із своєрідною атмосферою – 
екзосферою, торосованою суцільною крижаною поверхнею супутника та специфічними 
елементами рельєфу цього покриву, схема внутрішньої будови та ймовірність глобального 
океану під крижаним покривом. Ендобіосфера Європи. Сліди геологічних процесів та 
явищ на поверхні крижаної кори Ганімеда. Водно-крижані виверження (гляціовулкани) та 



елементи глобальної крижаної «тектоніки плит», диференціація надр супутника. Найбільш 
кратери зоване тіло Сонячної системи – Калісто, його атмосфера, багатокільцеві ударні 
структури та специфічні особливості поверхні, модель внутрішньої будови. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50, 52; 6, с.13; 8, с.64-67; 9; 10; 17; 25; 
32; 33; 38, с.70-75] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції. 
Проаналізувати та знати основні характеристики галілеєвих супутників Юпітера. 

Рекомендована література: [конспект, 1, с.50, 52; 6, с.13; 8, с.64-67; 9; 10; 17; 25; 
32; 33; 38, с.70-75] 

 
Лекція 15. Сатурн – планета з кільцями – 2 год. 
Розглядаються: положення Сатурна у системі планет, потужна атмосфера та її 
характеристики (пояси і зони, хмарний покрив та його температура, вітри, екваторіальний 
струмінь, плями-вихори, вихор-шторм південного полюса, надпотужні блискавки, полярні 
сяйва, «перлове намисто» тощо). Система кілець Сатурна, внутрішня структура кілець, їх 
склад та атмосфера, щілини, супутники-«пастухи» та їх роль. Магнітосфера, магнітне поле 
та радіаційні пояси планети. Схема сферичної будови Сатурна. 

Рекомендована література: [1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 8, с.68-71; 9; 10; 17; 24; 25; 
28, с.76-77] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти основні відміни між 
найбільшими планетами Сонячної системи – Юпітером і Сатурном та їх внутрішніми 
сферичними будовами. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 8, с.68-71; 9; 10; 
17; 24; 25; 28, с.76-77] 

 
Лекція 16. Система супутників Сатурна. Найбільший супутник системи - Титан – 2 год.  
Розглядається система внутрішніх та зовнішніх супутників Сатурна, їх траєкторії у 
просторі та розташування системи супутників у межах кілець планети. Япет з його 
унікальним гірським хребтом по екватору та різнокольорові сторони супутника. Титан – 
єдиний супутник у Сонячній системі з його складною потужною атмосферою: особливості 
атмосфери і характеристика поверхні супутника, екзогенні процеси на поверхні, метанові 
басейни (озера, моря), кріовулканізм та модель еволюції Титана. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 8, с.68-71; 9; 10; 
16; 17; 24; 25; 28, с.76-77] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Порівняти основні параметри Титана 
та галілеєвих супутників Юпітера 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 8, с.68-71; 9; 10; 
16; 17; 24; 25; 28, с.76-77] 

 

Лекція 17. Великі супутники Сатурна – 2 год. 
Приводяться дані про супутники Сатурна – Рею, Діону, Тефію. Другий супутник Сонячної 
системи із атмосферою та магнітним полем – Енцелад; характеристика його атмосфери та 
поверхні. Ендогенні процеси на Енцеладі: «тигрові смуги» і холодні водно-крижані 
гейзери та ймовірні моделі їх утворення. Зв'язок продуктів діяльності гейзерів з Е-кільцем 
Сатурна. Мімас: його дуже кратеризована поверхня та ознаки відсутністі геологічної 
діяльності. Особливості Феба та Гіперіона. Ендогенні та екзогенні процеси в системі 
Сатурна. Ендогідросфери та ендобіосфери. 



Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 8, с.68-71; 9; 10; 
16; 17; 24; 25; 28, с.76-77] 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції. Визначити, 
які ендогенні та екзогенні процеси і на яких супутниках Сатурна вони зафіксовані, 
провести групування супутників за проявами спільних конкретних геологічних процесів 
та явищ. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 8, с.68-71; 9; 10; 
16; 17; 24; 25; 28, с.76-77] 

 
Лекція 18. Бірюзовий газовий гігант Уран – 2 год. 
Розглядається планета Уран: її «бокове» положення на орбіті, основні параметри, 
атмосфера, хмарний покрив, система кілець планети (склад, розміри, альбедо) та її модель. 
Магнітне поле та схема внутрішньої будови Урана. Система супутників Урана та їх поділ 
на групи. Загальні характеристики та характерні особливості Міранди, Оборона і Титанії, 
Умбріеля і Аріеля. 

Рекомендована література: [1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.11; 7; 8, с.]72-73; 9; 10; 12; 15; 
17; 25; 32; 33; 38, с.78-79 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути 
систему кілець Урана, місце розташування у ній нових кілець та положення у системі 
кілець супутників планети. Вияснити площини орбіт супутників Урана та їх положення до 
площини екліптики у Сонячній системі. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.11; 7; 8, с.]72-73; 9; 
10; 12; 15; 17; 25; 32; 33; 38, с.78-79] 

 
Лекція 19. Нептун – планета мороку та бур – 2 год. 
Остання за розташуванням від Сонця планета Сонячної системи – Нептун: основні 
параметри планети та атмосфери з її особливостями. Характерні особливості кілець і 
кілець-арок Нептуна та схема його внутрішньої будови. Магнітне поле Нептуна. 
Супутники Нептуна та новий пояс астероїдів. Загальна характеристика супутника Нептуна 
- Тритона: його азотна атмосфера та її особливості, специфіка рельєфу і геологічні 
процеси на його крижаній поверхні. 

Рекомендована література: [1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 7; 8, с.72-73; 9; 10; 12; 15; 
17; 25; 32; 33; 38, с.78-79 

Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції 19. Порівняти 
атмосфери супутників Тритона, Енцелада і Титана, вияснити їх особливості та причини 
цих особливостей. 

Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 6, с.14; 7; 8, с.72-73; 9; 
10; 12; 15; 17; 25; 32; 33; 38, с.78-79] 

 
 
 
 

Лекція 20 Планета-карлик Плутон та його подвійна система: Плутон-Харон, супутники 
системи – 2 год. 
Розглядаються основні дані подвійної системи карликової планети Плутона – Плутон-
Харон - та їх нових супутників. Загальні характеристики Плутона і Харона: їх атмосфери, 
характери поверхонь, схема внутрішньої будови Плутона. 
Майбутня еволюція та загальні закономірності Сонячної системи. 



Рекомендована література: [1, с.50, 52; 2; 3; 8, с.76-77; 9; 10; 12; 15; 17; 25; 32; 33; 38, 
с.80-81] 
 
Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції, порівняти основні 
параметри твердих планет земної групи та газових планет-гігантів. Відмітити основні 
закономірності у будові Сонячної системи. 
Рекомендована література: [конспект; 1, с.50, 52; 2; 3; 8, с.76-77; 9; 10; 12; 15; 17; 25; 
32; 33; 38, с.80-81] 

 
ТЕМА  4. 

Околиці Сонячної системи. 
 

Лекція 21. Пояс Койпера та Хмара Оорта – 3 год. 
Розглядається розташування поясу Койпера і Хмари Оорта відносно планет Сонячної 
системи. Карликові планети та об’єкти поясу Койпера (Седна, Кваовар, Варуна, Іксіон 
тощо) та їх характеристики, бінарні планетоїди (планетезималі). Комети (форма, будова, 
склад ядра, газова хмара-кома, хвіст комети), метеороїди, метеори і метеорити та їх 
характеристики. 

Рекомендована література: [конспект; 8, с.76-77; 38, с.80-81] 
Завдання для самостійної роботи (2год.).- Засвоїти матеріал лекції. Повторити 

гіпотези походження Сонячної системи, походження хімічних елементів та космохімічну 
еволюцію Сонячної системи. 

Рекомендована література: [1, с.51-52; конспект; 8, с.76-77; 38, с.80-81 
 

Лекція 22. Зоряні екзопланетні системи – 3 год. 
Розглядаються дані про відкриття планет та їх систем навколо інших зірок Галактики. 
Поняття про екзопланети, способи їх відкриття, екзопланетні системи та акрецій ні диски. 
Різновиди відкритих екзопланет. 
Майбутнє Всесвіту. Темна Речовина і Темна Енергія та їх роль у Всесвіті. Наш Всесвіт – 
один з багатьох. 

Рекомендована література: [конспект; 8, с.164-167, 175; 38, с.127, 144-149] 
Завдання для самостійної роботи (3год.).- Засвоїти матеріал лекції. Зібрати дані 

про гіпотези формування, розвитку та майбутнього Всесвіту. 

Рекомендована література: [конспект; 8, с.164-167, 175; 38, с.127, 144-149] 
 

Контрольні питання  до модульно-рейтингової контрольної роботи 2. 
 

1. Юпітер: загальна характеристика планети та особливостей її атмосфери. 
2. Внутрішня будова Юпітера, його магнітне поле та радіаційні пояси. 

3. Система кілець Юпітера. 
4. Загальна характеристика та поділ системи супутників Юпітера. 

5. Загальна характеристика галілеєвих супутників Юпітера. 
6. Геологічні процеси на Іо та будова його надр. 

7. Характерні особливості оболонок Європи та специфіка процесів та явищ на її 
поверхні. 



8. Загальна характеристика Ганімеда та особливості процесів у його корі. 

9. Особливості процесів на Калісто та модель його внутрішньої будови. 
10. Порівняння параметрів галілеєвих супутників Юпітера. 

11. Сатурн: параметри, особливості атмосфери та температурного режиму. 
12. Характеристика структур та процесів у атмосфері Сатурна. 

13. Система кілець Сатурна та їх характеристика. 
14. Магнітосфера, магнітне поле, радіаційні пояси та модель будови Сатурна. 

15. Система супутників Сатурна. 
16. Загальна характеристика Япета. 

17. Параметри та характеристика атмосфери Титана, її особливості. 
18. Характеристика поверхні Титана та її характерні геоморфологічні особливості. 

19. Рідина на поверхні Титана, її особливості та сліди (результати) діяльності. 
20. Явище кріовулканізму на Титані. 

21. Моделі еволюції Титану та будови його надр. 
22. Загальна характеристика Реї. 

23. Особливості проявів геологічних процесів на Діоні. 
24. Тефія, особливості її поверхні та їх залежність від геологічних процесів. 

25. Загальна характеристика Енцелада та його поверхні з її особливостями. 
26. Ендогенна діяльність Енцелада, форми її проявів та причини. 

27. Гейзерна діяльність на Енцеладі: склад вивержень, їх значення. Моделі та 
причини утворення гейзерів. 

28. Значення гейзерної діяльності Енцелада та її зв'язок із системою кілець 
Сатурна. 

29. Характерні особливості Мімаса, Феба і Гіперіона. 
30. Ендогенні процеси у системі Сатурна. 

31. Екзогенні процеси у системі Сатурна. 
32. Ендогідросфери та ендобіосфери. 

33. Параметри Урана, особливості планети та її атмосфери. 
34. Система кілець Урана та її характеристика. 

35. Характеристика супутників Урана. 
36. Модель сферичної будови Урана. 

37. Специфічні особливості Міранди. 
38. Характеристика Оберона та Титанії. 

39. Характеристика Умбріеля та Аріеля. 
40. Загальна характеристика (основні параметри, атмосфера та процеси і явища в її 

межах) Нептуна. 
41. Система кілець Нептуна та її характеристика. 



42. Магнітне поле та будова надр Нептуна. 

43. Загальна характеристика супутників Нептуна. 
44. Характеристика Тритона та його особливості. 

45. Порівняльна характеристика систем кілець Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. 
46. Порівняльна характеристика атмосфер Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. 

47. Порівняльна характеристика геологічних процесів (явищ) у системах 
супутників Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. 

48. Загальна характеристика системи Плутон-Харон. 
49. Ймовірний фінал Сонячної системи. 

50. Загальні закономірності Сонячної планетної системи. 
51. Характеристика поясу Койпера. 

52. Характеристика карликових планет та об’єктів поясу Койпера. 
53. Класифікація об’єктів поясу Койпера. 

54. Дані про Хмару Оорта. 
55. Загальні відомості та характеристика комет. 

56. Метеори. 
57. Метеорити та їх класифікація. 

58. Гіпотези походження Сонячної системи. 
59. Модель космохімічної еволюції Сонячної системи. 

60. Зоряні екзопланетні системи. 
61. Класифікація екзопланет. 

62. Майбутнє Всесвіту. 
63. Темна Речовина і Темна Енергія: поняття, прояви, роль у еволюції Всесвіту, 

значення. 
64. Сучасні модель та положення нашого Всесвіту у Мультиверсумі. 

 

Проблемні теми для обговорення: 
1. Вода на супутниках газових планет-гігантів Сонячної системи. 
2. Специфічні особливості атмосфер на супутниках газових планет-гігантів Сонячної 
системи. 
3. Екзопланети та їх системи. Специфічні особливості їх у порівнянні із Сонячною 
системою. 

 
 

Перелік питань на залік: 
1. Поняття «сингулярність», «Великий Вибух», «інфляція». 
2. Початковий етап розвитку Всесвіту. 

3. Значення перших зірок Всесвіту. 



4. Метагалактика та одиниці вимірювання віддалей у її межах. 

5. Галактики, види галактик та їх характеристики. 
6. Галактика Молочний (Чумацький) Шлях та її будова. 

7. Положення Галактики у найближчому Всесвіті. 
8. Послідовність космічних об’єктів космосу. 

9. Квазари. 
10. Зорі: класифікація зірок за діаграмою Герцшпрунга-Рассела. Головна 
послідовність. 
10. Життєві цикли зірок, які покинули Головну послідовність. 

11. Чорна дірка: поняття, її формування, модифікації і загальна характеристика. 
12. Коричневі карлики. 

13. Міжзоряна речовина. 
14. Будова Сонячної системи: планети та їх супутники, пояси астероїдів тощо. 

15. Сонце: його місце у Головній послідовності, сферичні області та їх 
характеристика. 

16. Енергія та матерія, яка поширюється у космос із Сонця. 
17. Сонячна активність та її прояви. 

18. Загальна характеристика планет земної групи. 
19. Загальна характеристика Меркурія. 

20. Венера: характеристика атмосфери та її температурний режим. 
21. Геоморфологія поверхні Венери (за радіолокаційними даними). 

22. Ендогенні процеси на Венері та утворені ними структури. 
23. Екзогенні процеси на Венері та їх специфіка. 

24. Процес формування парникового ефекту на Венері. 
25. Порівняння внутрішньої будови Венери і Меркурію. 

26. Геосфери Землі та їх характеристики. 
27. Загальна характеристика Місяця. 

28. Марс: загальна характеристика планети, атмосфери, температурного режиму. 
29. Полярні шапки Марса, області мерзлоти і снігове покриття та їх особливості. 

30. Особливості гравітаційного та магнітного полів Марса. 
31. Еолові процеси на Марсі та їх форми рельєфу. 

32. Загальна характеристика рельєфу поверхні Марса. 
33. Вулканізм на Марсі, результати його проявів та продукти вулканізму. 

34. Тектонічні явища на Марсі та їх результати. 
35. Сліди діяльності водяних потоків на Марсі. 

36. Продукти діяльності водяного середовища. 
37. Осадові відклади Марса та утворення водяних потоків. 



38. Запаси води на Марсі (місця та форми скупчень). 

39. Модель внутрішньої будови Марса. 
40. Історія геологічного розвитку Марса. 

41. Супутники Марса та їх характеристика. 
42. Порівняння рельєфу поверхонь планет земної групи, їх спільні риси та 

особливості. 
43. Порівняння атмосфер планет земної групи, їх спільні риси та особливості. 

44. Геологічні процеси на планетах земної групи. 
45. Будова надр планет земної групи. 

46. Загальна характеристика головного поясу астероїдів, поняття про «греків» та 
«троянців». 

47. Характеристика планети-карлика Церери. 
48. Групи астероїдів у межах Сонячної системи. 

49. Особливості рельєфу поверхні, складу та будови астероїдів. 
50. Мультиплетність астероїдів. 

51. Юпітер: загальна характеристика планети та особливостей її атмосфери. 
52. Внутрішня будова Юпітера, його магнітне поле та радіаційні пояси. 

53. Система кілець Юпітера. 
54. Загальна характеристика та поділ системи супутників Юпітера. 

55. Загальна характеристика галілеєвих супутників Юпітера. 
56. Геологічні процеси на Іо та будова його надр. 

57. Характерні особливості оболонок Європи та специфіка процесів та явищ на її 
поверхні. 

58. Загальна характеристика Ганімеда та особливості процесів у його корі. 
59. Особливості процесів на Калісто та модель його внутрішньої будови. 

60. Порівняння параметрів галілеєвих супутників Юпітера. 
61. Сатурн: параметри, особливості атмосфери та температурного режиму. 

62. Характеристика структур та процесів у атмосфері Сатурна. 
63. Система кілець Сатурна та їх характеристика. 

64. Магнітосфера, магнітне поле, радіаційні пояси та модель будови Сатурна. 
65. Система супутників Сатурна. 

66. Загальна характеристика Япета. 
67. Параметри та характеристика атмосфери Титана, її особливості. 

68. Характеристика поверхні Титана та її характерні геоморфологічні особливості. 
69. Рідина на поверхні Титана, її особливості та сліди (результати) діяльності. 

70. Явище кріовулканізму на Титані. 
71. Моделі еволюції Титану та будови його надр. 



72. Загальна характеристика Реї. 

73. Особливості проявів геологічних процесів на Діоні. 
74. Тефія, особливості її поверхні та їх залежність від геологічних процесів. 

75. Загальна характеристика Енцелада та його поверхні з її особливостями. 
76. Ендогенна діяльність Енцелада, форми її проявів та причини. 

77. Гейзерна діяльність на Енцеладі: склад вивержень, їх значення. Моделі та 
причини утворення гейзерів. 

78. Значення гейзерної діяльності Енцелада та її зв'язок із системою кілець 
Сатурна. 

79. Характерні особливості Мімаса, Феба і Гіперіона. 
80. Ендогенні процеси у системі Сатурна. 

81. Екзогенні процеси у системі Сатурна. 
82. Ендогідросфери та ендобіосфери. 

83. Параметри Урана, особливості планети та її атмосфери. 
84. Система кілець Урана та її характеристика. 

85. Характеристика супутників Урана. 
86. Модель сферичної будови Урана. 

87. Специфічні особливості Міранди. 
88. Характеристика Оберона та Титанії. 

89. Характеристика Умбріеля та Аріеля. 
90. Загальна характеристика (основні параметри, атмосфера та процеси і явища в її 

межах) Нептуна. 
91. Система кілець Нептуна та її характеристика. 

92. Магнітне поле та будова надр Нептуна. 
93. Загальна характеристика супутників Нептуна. 

94. Характеристика Тритона та його особливості. 
95. Порівняльна характеристика систем кілець Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. 

96. Порівняльна характеристика атмосфер Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. 
97. Порівняльна характеристика геологічних процесів (явищ) у системах 

супутників Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. 
98. Загальна характеристика системи Плутон-Харон. 

99. Ймовірний фінал Сонячної системи. 
100. Загальні закономірності Сонячної планетної системи. 

101. Характеристика поясу Койпера. 
102. Характеристика карликових планет та об’єктів поясу Койпера. 

103. Класифікація об’єктів поясу Койпера. 
104. Дані про Хмару Оорта. 

105. Загальні відомості та характеристика комет. 



106. Метеори. 

107. Метеорити та їх класифікація. 
108. Гіпотези походження Сонячної системи. 

109. Модель космохімічної еволюції Сонячної системи. 
110. Зоряні екзопланетні системи. 

111. Класифікація екзопланет. 
112. Майбутнє Всесвіту. 

113. Темна Речовина і Темна Енергія: поняття, прояви, роль у еволюції Всесвіту, 
значення. 

114. Сучасні модель та положення нашого Всесвіту у Мультиверсумі. 
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ВСТУП 
Курс «Порівняльна планетологія» є навчальною дисципліною для спеціальності 

8.07071 - Геологія, який викладається на протязі другого семестру 1-ого року магістратури 
в обсязі 66 годин. Форма підсумкового контролю – залік у кінці семестру. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: огляд основних сучасних положень 
фундаментальних наук стосовно походження, розвитку та будови Всесвіту; зясування 
положення у Всесвіті нашої Галактики та її будова; розгляд положення у Галактиці 
Сонячної системи, її будова та вивчення основних характеристик планет і їх супутників 
(атмосфера, внутрішня сферична будова, екзогенні та ендогенні процеси тощо); специфіка 
геологічних процесів та явищ на об’єктах Сонячної системи та форми їх проявів. 

Предметом навчальної дисципліни є розгляд, критичний аналіз та вивчення 
сучасних наявних даних, які отримані за допомогою різних методів астрономічних 
досліджень та автоматичних міжпланетних станцій і зондів, про будову твердих планет 
земної групи та газових планет-гігантів Сонячної системи, про супутники планет із їх 
характерними особливостями та специфічними геологічними процесами; про карликові 
планети та їх характерні особливості; про об’єкти Поясу Койпера та Хмари Оорта. 
Впродовж курсу розглядаються дані про будову Всесвіту та особливості будови, 
еволюцію Всесвіту у часі та ймовірний розвиток у майбутньому. 

 
ТЕМА  1 

Походження Всесвіту. 
 

Вступ. Предмет, об’єкт, завдання та методи досліджень Всесвіту. Походження і 
будова Всесвіту. 

Розглядаються предмет та об’єкти досліджень планетології, визначаються теоретичні 
та практичні завдання, які вирішуються за допомогою досліджень космосу, планет 
Сонячної системи та екзопланет. Аналізується специфічність методів досліджень у 
планетології. Поняття «Великий Вибух» та його значення. Реліктове випромінювання. 
Синтез хімічних елементів. Розширення космосу. Зв’язок курсу з геологічними та іншими 
науками та дисциплінами. 
Галактики. Наша Галактика – Молочний (Чумацький) Шлях – та її розташування у 
найближчому Всесвіті. 

Розглядаються: поняття «галактика», типи галактик (камертон Хаббла) та їх загальні 
характеристики; форми галактик, скупчення та надскупчення галактик (Велика Стіна та 
Велика Стіна-2). Губчаста структура Всесвіту: смуга і пасма галактик та лакуни. 
Молочний (Чумацький ) Шлях та його структура: балдж, кулясті зоряні скупчення, рукави 
та гало. Ядро Галактики та центральна область ядра. Сонячна система у рукаві Галактики. 
Галактичне скупчення Місцева Група та його члени. Надскупчення галактик сузір’я Діви. 
Спектр космічних об’єктів за їх масами. 
Квазари та зорі. 

Аналізується сучасне розуміння квазарів, їх розміщення та оточення. Зорі: їх 
формування, протозоря та справжня зоря. Класифікація зірок за спектрами 
(температурою) та світимістю, діаграма Герцшпрунга-Рассела та її Головна послідовність. 
Послідовності: жовта зоря – червоний гігант – білий карлик – чорний карлик; червоний 
гігант – червоний надгігант – наднова зоря – нейтронна зоря – пульсари; блакитний гігант 
– нейтронна зоря – чорні дірки. Значення та причини еволюції зірок. 
Коричневі карлики та міжзоряна речовина. 

Розглядається нова група космічних об’єктів – коричневі карлики – та їх місце в 
ієрархії космічних об’єктів. Спектральні аналізи коричневих карликів, поширення їх у 
космосі та їх значення. Міжзоряна речовина Всесвіту: газові туманності (відбиваючі та 
емісійні), склад туманностей та їх форми і їх густина. Хмари міжзоряного пилу, їх 
ймовірний склад, утворення та значення. 



ТЕМА  2 
Сонячна система. 

 
Будова Сонячної системи. Жовта зоря – наше Сонце. 

Надаються нові про будову Сонячної системи (згідно резолюції 26 Генеральної 
асамблеї Міжнародного астрономічного союзу, Прага, 2006): тверді планети земної групи 
– головний пояс астероїдів – газові планети-гіганти та їх супутники – карликові планети – 
пояс Кой пера. Сонячна система, її місце у Галактиці, її рух у космосі та напрям руху. 
Сонце: його місце, роль та значення. Внутрішня будова Сонця: характеристика внутрішніх 
сфер та процеси у їх межах, будова Сонячної атмосфери. Поняття про «сонячний вітер» та 
його значення. Сонячна активність: плями, протуберанці, спалахи, корональні викиди мас 
та їх вплив на атмосферу та біосферу Землі. 
Меркурій – найменша планета земної групи. 

Розглядаються основні параметри планети, атмосфера, її склад та походження, 
характер поверхні, магнітне поле, історія геологічного розвитку та ймовірна будова надр. 
Венера – загадкова планета Сонячної системи. 

Надаються відомості щодо параметрів Венери, її магнітного поля, особливостей 
атмосфери та процесів у її межах (склад, зміни тиску, специфіка хмарного покриву тощо). 
Розглядаються елементи геоморфології рельєфу поверхні та їх зв'язок з ендогенними 
процесами та їх результатами (вулканічні рівнини, вінці, арахноїдит, тессери, пояси 
лінійно-гравітаційних дислокацій, овоїди, рифтоподібні структури тощо). 

Розглядається специфіка ударних та вулканічних кратерів на Венері. Вулканічні 
утворення Венери, поділ вулканічних рівнин та їх особливості. Причини відсутності 
древніх кратеризованих поверхонь. Екзогенні процеси на Венері (хімічне вивітрювання, 
еолові та схилові процеси) та їх специфічні особливості та прояви. Аналіз панорам 
поверхні Венери: спільні риси та особливості. Найголовніші геологічні процеси Венери, їх 
роль та значення. Ймовірна історія геологічного розвитку Венери та еволюції її 
атмосфери. Схема сферичної будови надр Венери. 
Червона планета Марс. 

Розглядаються параметри планети, атмосфера і її особливості та температурний 
режим Марса. Постійні та сезонні північна і південна полярні шапки з їх особливостями, 
газово-пилові гейзери, області багатолітньої мерзлоти, снігове покриття. Хмари і тумани. 
Гравітаційне і магнітне поля Марса та їх особливості. 
Наводяться дані про специфічні особливості екзогенних процесів на Марсі: пилові бурі та 
еолові форми рельєфу, смерчі(вихори) та сліди їх траєкторій на поверхні. Марсіанські 
пустелі та червоноколірні латеритні кори вивітрювання. Особливості рельєфу Марса: 
«материки» і «моря», вулканічні райони (плато), ударні западини, ударні та вулканічні 
кратери, рівнини та гірські райони (хребти), каньйони та ущелини. Геологічні процеси, які 
зумовили утворення цих форм рельєфу. 

Розглядаються форми рельєфу, які утворені ендогенними процесами: вулканічне 
плато Фарсіда та його щитові вулкани; вулканічна височина Елізій та її вулкани; куполи і 
патери; магматичні породи Марса. Каньйони: система розломів Лабіринт Ночі та Долина 
Маринера. Сліди льодовикової (термокарст, трогові долини, морени) та водяної (морські 
прибережні осадки, осадові водні мінерали, русла річок, тераси, острови тощо) діяльності. 
Запаси води на Марсі (замерзлі моря, озера, полярні шапки, мерзлота, мінералізовані 
тектонічні тріщини) та проблема життя на планеті. Сферична будова Марса. Ери (періоди) 
історії геологічного розвитку Марса та їх особливості. 
Супутники Марса – Фобос і Демос – та їх характеристики. 
Головний пояс астероїдів. 

Розглядаються: поняття «астероїд», місце знаходження поясу; поняття про вузли 
Лагранжа, астероїди-«греки» та астероїди-«троянці». Загальна характеристика головного 
поясу астероїдів, класифікація їх за класами, специфічні особливості представників класів 



та висновки. Планета-карлик Церера. Чотири групи астероїдів у Сонячній системі. Форма, 
розміри та яскравість астероїдів. Склад астероїдів (на прикладі астероїда Ітокава). Поняття 
про люки Кирквуда та ефект Ярковського. Власні супутники астероїдів. 

 
ТЕМА  3 

Газові планети-гіганти Сонячної системи 
 

Гігантська планета Юпітер. 
Найбільша планета Сонячної системи, її параметри , атмосфера та факти її 

активності (пояси, зони, плями-вихори тощо). Магнітне поле та радіаційні пояси планети, 
полярні сяйва та рентгенівське випромінювання. Система кілець Юпітера. Супутники 
Юпітера та їх групи: внутрішні супутники-уламки, галілеєві супутники, супутники із 
нахиленими коловими орбітами та зовнішні супутники із протилежним обертанням. 
Схема внутрішньої будови Юпітера. 

Розглядаються чотири найбільших супутники Юпітера – Іо, Європа, Ганімед та 
Калісто – та специфічні геологічні процеси і явища на їх поверхні (потужна постійна 
вулканічна діяльність на Іо з фонтануючими виверженнями зєднань сірки, своєрідна 
атмосфера, магнітне поле та схема його внутрішньої будови. Європа із своєрідною 
атмосферою – екзосферою, торосованою суцільною крижаною поверхнею супутника та 
специфічними елементами рельєфу цього покриву, схема внутрішньої будови та 
ймовірність глобального океану під крижаним покривом. Ендобіосфера Європи. Сліди 
геологічних процесів та явищ на поверхні крижаної кори Ганімеда. Водно-крижані 
виверження (гляціовулкани) та елементи глобальної крижаної «тектоніки плит», 
диференціація надр супутника. Найбільш кратери зоване тіло Сонячної системи – Калісто, 
його атмосфера, багатокільцеві ударні структури та специфічні особливості поверхні, 
модель внутрішньої будови. 
Сатурн – планета з кільцями. 

Розглядаються: положення Сатурна у системі планет, потужна атмосфера та її 
характеристики (пояси і зони, хмарний покрив та його температура, вітри, екваторіальний 
струмінь, плями-вихори, вихор-шторм південного полюса, надпотужні блискавки, полярні 
сяйва, «перлове намисто» тощо). Система кілець Сатурна, внутрішня структура кілець, їх 
склад та атмосфера, щілини, супутники-«пастухи» та їх роль. Магнітосфера, магнітне поле 
та радіаційні пояси планети. Схема сферичної будови Сатурна. 

Розглядається система внутрішніх та зовнішніх супутників Сатурна, їх траєкторії у 
просторі та розташування системи супутників у межах кілець планети. Япет з його 
унікальним гірським хребтом по екватору та різнокольорові сторони супутника. Титан – 
єдиний супутник у Сонячній системі з його складною потужною атмосферою: особливості 
атмосфери і характеристика поверхні супутника, екзогенні процеси на поверхні, метанові 
басейни (озера, моря), кріовулканізм та модель еволюції Титана. 

Приводяться дані про супутники Сатурна – Рею, Діону, Тефію. Другий супутник 
Сонячної системи із атмосферою та магнітним полем – Енцелад; характеристика його 
атмосфери та поверхні. Ендогенні процеси на Енцеладі: «тигрові смуги» і холодні водно-
крижані гейзери та ймовірні моделі їх утворення. Зв'язок продуктів діяльності гейзерів з 
Е-кільцем Сатурна. Мімас: його дуже кратеризована поверхня та ознаки відсутністі 
геологічної діяльності. Особливості Феба та Гіперіона. Ендогенні та екзогенні процеси в 
системі Сатурна. Ендогідросфери та ендобіосфери. 
Бірюзовий газовий гігант Уран. 

Розглядається планета Уран: її «бокове» положення на орбіті, основні параметри, 
атмосфера, хмарний покрив, система кілець планети (склад, розміри, альбедо) та її модель. 
Магнітне поле та схема внутрішньої будови Урана. Система супутників Урана та їх поділ 



на групи. Загальні характеристики та характерні особливості Міранди, Оборона і Титанії, 
Умбріеля і Аріеля. 
Нептун – планета мороку та бур. 

Остання за розташуванням від Сонця планета Сонячної системи – Нептун: основні 
параметри планети та атмосфери з її особливостями. Характерні особливості кілець і 
кілець-арок Нептуна та схема його внутрішньої будови. Магнітне поле Нептуна. 
Супутники Нептуна та новий пояс астероїдів. Загальна характеристика супутника Нептуна 
- Тритона: його азотна атмосфера та її особливості, специфіка рельєфу і геологічні 
процеси на його крижаній поверхні. 
Планета-карлик Плутон та його подвійна система: Плутон-Харон, супутники 
системи. 

Розглядаються основні дані подвійної системи карликової планети Плутона – 
Плутон-Харон - та їх нових супутників. Загальні характеристики Плутона і Харона: їх 
атмосфери, характери поверхонь, схема внутрішньої будови Плутона. 
Майбутня еволюція та загальні закономірності Сонячної системи. 

 
ТЕМА  4. 

Околиці Сонячної системи. 
 

Пояс Койпера та Хмара Оорта. 
Розглядається розташування поясу Койпера і Хмари Оорта відносно Сонячної 

системи. Карликові планети та об’єкти поясу Койпера (Седна, Кваовар, Варуна, Іксіон 
тощо) та їх характеристики, бінарні планетоїди (планетезималі). 
Комети (форма, будова, склад ядра, газова хмара-кома, хвіст комети), метеороїди, метеори 
і метеорити та їх характеристики. 
Зоряні екзопланетні системи. 

Розглядаються дані про відкриття планет та їх систем навколо інших зірок 
Галактики. Поняття про екзопланети, способи їх відкриття, екзопланетні системи та 
акрецій ні диски. Різновиди відкритих екзопланет. 
Майбутнє Всесвіту. Темна Речовина і Темна Енергія та їх роль у Всесвіті. Наш Всесвіт – 
один з багатьох. 
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