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ВСТУП 

 

 Програма навчальної дисципліни “ Спецпрактикум (4 курс, 8 семестр)” складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» спеціальності «104 – фізика та астрономія», спеціалізації «фізика». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – набуття навичок, необхідних для роботи з 

оптичними приладами та для їх використання при дослідженнях оптичних властивостей 

середовищ; спостереження оптичних явищ, теоретично викладених на лекціях у рамках 

спеціальних та загальних курсів. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – надання студентам знань щодо методів 

експериментальних досліджень оптичних явищ і процесів; будови і принципу дії оптичної 

апаратури; основних положень техніки безпеки при проведенні оптичних досліджень. 

 

1.3. Кількість кредитів – 5. 

 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й  

Семестр 

8-й  

Лекції 

не передбачено навчальним планом  

Практичні, семінарські заняття 

не передбачено навчальним планом  

Лабораторні заняття 

78 год.  

Самостійна робота 

72 год.  

Індивідуальні завдання  

не передбачено навчальним планом 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен продемонструвати такі 

результати навчання: 

1. Здатність знати та уміти використовувати на практиці основні методи та засоби 

оптичного експерименту для проведення експериментальних досліджень з оптики у межах 

тем семестрового комплексу лабораторних робіт. 

2. Здатність знати та самостійно здійснювати опрацювання результатів навчального 

експерименту, аналізувати достовірність одержаних результатів. 

3. Здатність пояснювати і захищати результати, одержані в результаті проведення 

навчальних досліджень. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Вступ. Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

Послідовність проведення наступних лабораторних робіт варіюється. 

 

Робота 1. Дослідження ефекту Зеємана за допомогою еталона Фабрі–Перо 

Заняття 1. Допуск до роботи; юстування схеми опромінювання еталона Фабрі–Перо 

світлом від неонової лампи, що знаходиться у магнітному полі; 

фотографування інтерференційної картини від еталона, розкладеної у 

спектр. 

Заняття 2. Вимірювання діаметрів кілець на отриманій фотоплівці; обчислення 

величини тонкого розщеплення жовтої лінії неону; обчислення фактора 

Ланде. 

 

Робота 2. Визначення надтонкої структури зеленої лінії ртуті за допомогою еталона 

Фабрі–Перо 

Заняття 1. Допуск до роботи; юстування схеми опромінювання еталона Фабрі–Перо 

світлом ртутної лампи; фотографування інтерференційної картини від 

еталона, розкладеної у спектр. 

Заняття 2. Вимірювання діаметрів кілець на отриманій фотографії; обчислення 

величини надтонкого розщеплення зеленої лінії ртуті. 

 

Робота 3. Дослідження спектра поглинання молекулярного йоду та визначення енергії 

дисоціації молекули 

Заняття 1. Допуск до роботи; юстування схеми опромінювання парів йоду; 

фотографування спектру пропускання. 

Заняття 2. Розшифровка сфотографованого спектра; обчислення параметрів 

ангармонічних коливань молекули йоду та енергії її дисоціації 

 

Робота 4. Визначення коефіцієнту поглинання розчинів та твердих тіл з 

використанням спектрографа СФ-46 

Заняття 1. Допуск до роботи; вимірювання відносних спектрів пропускання розчинів 

різної концентрації. 

 

Робота 5. Визначення оптичних сталих і товщин тонких шарів напівпровідників та 

діелектриків 

Заняття 1. Допуск до роботи; осадження плівки ZnS на скляну підкладку. 

Заняття 2. Вимірювання спектрів пропускання напівпровідникового шару; визначення 

оптичних характеристик плівки. 

 

Робота 6. Просвітлення оптики 

Заняття 1. Допуск до роботи; осадження плівки, що просвітлює, на скляну підкладку. 

Заняття 2. Вимірювання спектрів пропускання просвітленої поверхні; обчислення 

параметрів плівки, що просвітлює. 

 

Робота 7. Дослідження оптичних характеристик багатошарових діелектричних 

дзеркал 

Заняття 1. Допуск до роботи; вимірювання спектрів пропускання багатошарового 

діелектричного дзеркала; дослідження параметрів дзеркала. 
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Робота 8. Вузькосмугові інтерференційні світлофільтри 

Заняття 1. Допуск до роботи; вимірювання спектрів пропускання вузькосмугового 

інтерференційного світлофільтра; дослідження параметрів світлофільтра. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вступ. Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки 

Разом за розділом 5   5         

Робота 1. Дослідження ефекту Зеємана за допомогою еталона Фабрі–Перо 

Заняття 1. 5   5         

Заняття 2. 15   6  9       

Разом за роботою 1 20   11  9       

Робота 2. Визначення надтонкої структури зеленої лінії ртуті за допомогою еталона 

Фабрі–Перо 

Заняття 1. 5   5         

Заняття 2. 15   6  9       

Разом за роботою 2 20   11  9       

Робота 3. Дослідження спектра поглинання молекулярного йоду та визначення енергії 

дисоціації молекули 

Заняття 1. 5   5         

Заняття 2. 15   6  9       

Разом за роботою 3 20   11  9       

Робота 4. Визначення коефіцієнту поглинання розчинів та твердих тіл з використанням 

спектрографа СФ-46 

Заняття 1. 15   6  9       

Разом за роботою 4 15   6  9       

Робота 5. Визначення оптичних сталих і товщин тонких шарів напівпровідників та 

діелектриків 

Заняття 1. 5   5         

Заняття 2. 15   6  9       

Разом за роботою 5 20   11  9       

Робота 6. Просвітлення оптики 

Заняття 1. 5   5         

Заняття 2. 15   6  9       

Разом за роботою 6 20   11  9       

Робота 7. Дослідження оптичних характеристик багатошарових діелектричних дзеркал 

Заняття 1. 15   6  9       

Разом за роботою 7 15   6  9       

Робота 8. Вузькосмугові інтерференційні світлофільтри 

Заняття 1. 15   6  9       

Разом за роботою 8 15   6  9       

Усього годин  150   78  72       

 

4. Теми семінарських (практичних) занять 

 

Семінарські (практичні) заняття навчальним планом не передбачені. 
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5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Обчислення величини розщеплення спектральної лінії неону 

через ефект Зеємана, та обчислення фактора Ланде для неону 

9 

2 Обчислення довжин хвиль компонент надтонкого розщеплення 

зеленої лінії ртуті 

9 

3 Обчислення параметрів ангармонізму коливань молекули йоду та 

енергії її дисоціації 

9 

4 Побудування графіків залежностей поглинання розчинів від 

концентрації та від довжини хвилі; обчислення невідомої 

концентрації розчину за її спектром 

9 

5 Побудування графіку залежності пропускання зразка з тонкою 

плівкою та обчислення оптичних характеристик плівки 

9 

6 Побудування графіку залежності пропускання просвітленого 

зразка та обчислення параметрів плівки, що просвітлює 

9 

7 Побудування графіку залежності пропускання багатошарового 

діелектричного дзеркала, визначення параметрів дзеркала 

9 

8 Побудування графіку залежності пропускання вузькосмугового 

інтерференційного світлофільтра, визначення параметрів 

світлофільтра 

9 

 Разом  72 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні заняття навчальним планом не передбачені. 

 

 

 

7. Методи контролю 

 

1. Залік 

 

 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 

Залік 

(захист 

робіт) 
Сума 

Виконання 

лаборатор-

них робіт 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Курсова 

робота 
Разом 

  

30    70 100 

 

 

Шкала оцінювання 
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Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики: пер. с англ. – М.: Наука, 1970 – 855 с. 

2. Меланхолин Н. М., Грум-Гржимайло С. В. Методы исследования оптических свойств 

кристаллов. – М.: Изд. АН СССР. – 1954. 

3. Шишловский А. А, Прикладная физическая оптика. – М.: Физматгиз. – 1961. 

4. Соболева Н. А., Меламид А. Е. Фотоэлектрические приборы. – М.: Высш. шк. – 1974. 

5. Смит Р. –  Полупроводники. – М.: Мир. – 1982. 

6. Шкляревский И. Н. К вопросу об измерении толщин тонких пленок с помощью линий 

равного хроматического порядка // Опт. и спектр. – 1958. – Т.5. – С617–619. 

 

Допоміжна література 

 
 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 
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