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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Спеціальний  практикум  з  оптики  для  студентів  

3-го  курсу  кафедри  фізичної  оптики» складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «104 – 

фізика та астрономія», спеціалізації «фізика». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Спеціальний  практикум  з  оптики  

для  студентів  3-го  курсу  кафедри  фізичної  оптики» є надання студентам фахових  

знань щодо основних методів експериментальних досліджень оптичних явищ і процесів; 

будови і принципу дії вимірювальної апаратури; основних методів проведення наукового 

експерименту, одержання і опрацювання експериментальних даних; основних положень 

техніки безпеки при проведенні експериментальних досліджень. Частина лабораторних 

робіт присвячена кількісному вивченню тих фізичних явищ, які були розглянуті на 

лекціях із відповідних  спеціальних  курсів з  фізичної оптики.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

1. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів 

фізичного факультету фахових теоретичних знань і практичних навичок з 

експериментальної фізики за розділом «Фізична  оптика».  

2. Ознайомлення студентів з експериментальним базисом сучасної оптики. 

  

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 

3-й  

Семестр 

6-й  

Лекції 

не передбачено навчальним планом  

Практичні, семінарські заняття 

не передбачено навчальним планом  

Лабораторні заняття 

64 год.  

Самостійна робота 

86 год.  

Індивідуальні завдання  

не передбачено навчальним планом 
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1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен 

продемонструвати такі результати навчання: 

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

фізичного експерименту для проведення експериментальних досліджень з фізичної  

оптики.  

2. Здатність знати та самостійно здійснювати опрацювання результатів наукового 

експерименту, визначати похибки вимірювання і розрахунку фізичних величин, 

аналізувати достовірність одержаних результатів. 

3. Здатність вести та самостійно доповнювати конспекти; укладати звіт про 

виконання лабораторної роботи; будувати графіки залежностей фізичних величин та 

створювати таблиці даних. 

4. Здатність здійснювати самоконтроль якості засвоєння теоретичних знань за темою 

лабораторної роботи з використанням контрольних питань та тестів.  

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

навчальних досліджень.  

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. «Спеціальний  практикум  з  оптики  для  студентів  3-го  курсу  кафедри  

фізичної  оптики».  

Вступне заняття. Мета і завдання вивчення дисципліни «Спеціальний  практикум  з  

оптики  для  студентів  3-го  курсу  кафедри  фізичної  оптики».  

Інструкція з охорони праці при виконанні лабораторних робіт в навчальних 

лабораторіях спеціального  практикуму з оптики кафедри фізичної  оптики. Засоби 

вимірювань та основні методи фізичного експерименту з фізичної  оптики. Методичні 

рекомендації щодо графічного зображення та опрацювання результатів оптичного 

експерименту.  

Основний зміст експериментальних лабораторних робіт 
 
За змістом експериментальні лабораторні роботи на спеціальному  практикумі 

розподілені на дві складові. Першою з них є лабораторні роботи з  оптичної  
спектроскопії, під час виконання яких студенти визначають кількісні  та  якісні  
особливості  спектрів  атомів з використанням відповідних  методів  спектроскопічних  
досліджень. Друга складова – це ті лабораторні роботи, в яких, в межах сучасної  
хвильової оптики, досліджуються і вивчаються властивості і фізична природа явищ,  
пов`язаних  з  двопроменевою  інтерференцією  світла,  а  також його взаємодія з 
прозорою  речовиною. 

У низці лабораторних робіт експериментально досліджуються явища інтерференції, 
поляризації світла, розповсюдження світла в анізотропних прозорих  середовищах 
(подвійне променезаломлення, обертання площини поляризації), визначається оптична 
густина (барвників, розчинів), дисперсія показників заломлення відповідних  середовищ. 

З квантовими властивостям світла студенти ознайомлюються при  освоєнні методів 
якісного і кількісного спектральних аналізів металів і сплавів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 

 

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      

Розділ 1. Спеціальний  лабораторний практикум з оптики  для  студентів  3-го  

курсу  кафедри  фізичної  оптики 

 

Разом за розділом 1 150 0  86 0 64       

Усього годин 150 0  86 0 64       

 

 

4. Теми лабораторних занять 

Експериментальні лабораторні роботи 

 

№ 

з/п 

Назва лабораторної роботи Кількість 

годин, 

відведених 

на 

виконання 

кожної  

лаборатор-

ної 

роботи 

1 Вакуумне  нанесення  покриттів:  твердофазних  тонких  плівок  

металів. 

6 

2 Градуювання  універсального  монохроматора  УМ-2. 5 

3 Визначення  дублетної структури  спектральних  ліній  за  

допомогою  мікроінтерферометра  Лінніка  МІІ-4. 

6 

4 Вимірювання  товщин  шарів  та  малих  радіусів  кривизни  

сферичних  та  циліндричних  лінз.   

6 

5 Дослідження  основних  характеристик  призменного  спектрографа  

ІСП-22  (ІСП-28). 

10 

6 Експериментальне  дослідження  спектру  ртуті. 10 

7 Визначення  концентрації  за  допомогою  інтерферометра  Релея. 6 

8 Напівкількісний  аналіз  легованих  сталей  за  допомогою  

стилоскопа  СЛ-11. 

6 

9 Якісний  спектральний  аналіз  сплавів  фотографічним  методом. 10 

10 Експериментальне  вивчення  властивостей  фотопластинок.  10 

11 Дослідження  двопроменевого  заломлення  у  кристалах.  6 

12 Вимірювання  показника  заломлення  газів  за  допомогою  

інтерферометра  Жамена. 

5 

 Разом 86  
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5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Ознайомлення  з  науковими  основами  вакуумної  техніки. 5 

2 Вивчення  основ  теорії  виникнення  спектрів  та  методів  їх  

дослідження. 

5 

3 Ознайомлення  з  основами  застосування  двопроменевої  

інтерференції  для  визначення  структури  спектральних  ліній. 

6 

4 Інтерферометр  Лінніка   МІІ-4  як   оптична  система. 5 

5 Призменний  спектрограф  та  його  можливості  щодо  

дослідження  спектрів. 

5 

6 Особливості  спектрів  атомів  з  двома  валентними  електронами  

на  прикладі  спектру  ртуті. 

5 

7 Пояснення  фізичної  природи  залежності  показника  заломлення  

від  концентрації  солі  у  водному  розчині. 

5 

8 Пояснення  фізичної  природи  явища  залежності  положення  та  

інтенсивності  спектральних  ліній  від  складових  компонент  

легованих  сталей. 

6 

9 Ознайомлення  з  теоретичними  основами  методики  

спектрального  аналізу  сплавів. 

5 

10 Ознайомлення  з  теорією  фотографічного  процесу.  Оптичні  

властивості  фотографічних  матеріалів. 

6 

11 Фізична  природа  явища  двопроменевого  заломлення  у  

кристалах. 

6 

12 Показники  заломлення  газів  та  методи  їх  вимірювання. 5 

 Разом 64 

 

1. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни 

«Спеціальний  лабораторний практикум з оптики  для  студентів  3-го  курсу  кафедри  

фізичної  оптики» за підручниками та посібниками з використанням контрольних питань 

для самоконтролю при підготовці до виконання та захисту лабораторних робіт. 

2. Самостійна підготовка до лабораторних занять та оформлення звіту про 

виконану лабораторну роботу – згідно з індивідуальним графіком їх виконання. 

Примітка: Кількість і назви віртуальних лабораторних робіт, які повинні самостійно 

виконати студенти в межах загального обсягу часу, виділеного на самостійну роботу, 

визначається викладачем. 

Разом на усі види самостійної роботи студентів за семестр – 56 год. 

 

6. Методи контролю 

Поточний контроль, проміжний контроль та семестровий підсумковий контроль: 

залік.  

7. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залік Сума 
Розділ 1 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

    100 100 
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Шкала оцінювання 

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 

 

8. Рекомендована література 

 

Базова література 

 

1. Корольов Б.І.  Основи вакуумної  техніки. -  М.; Л.:  Енергія,  1964. 

 2. Дешман С .  Наукові  основи вакуумної  техніки. - М.:  Світ,  1964.      

3. Топорець О.С.   Монохроматори. - М.:  Держтехвидав,  1955.  

4. Борбат О.М.  Оптичні  вимірювання.-Київ:  Техніка,  1967.  

5. Харьєвський О.М.  Інтерферометри.-М.: Оборонгіз,  1952. 

6. Єльяшевич М.О.  Атомна  та  молекулярна  спектроскопія.- М.: ФМЛ,  1962. 

7. Шишловський  О.О.  Прикладна  фізична  оптика.- М.:  Фізматгіз,  1961. 

8. Стойбер Р.,  Морзе С.  Визначення  кристалів  за  допомогою  мікроскопу.- М.:  Світ,  

1974. 

9. Методичні  вказівки  до  лабораторного  практикуму  "Двопроменева  інтерференція" / 

Складачі:  Шкляревський І.М.,  Макаровський М.О.,  Мілославський В.К. - Харків:  ХДУ, 

1986. - 72 с. 

10. Методичні  вказівки  до  спецпрактикуму  "Спектральний  аналіз" / Складач  Костюк 

В.П. - Харків:  ХДУ,  1985.- 55 с. 

  

Допоміжна література 

 

1. Зайдель О.М.  та  інші,  Таблиці  спектральних  ліній.-  М.: Фізматгіз,  1962. 

2. Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. 

энциклопедия.- 1983. – 928 с. 

3. Ландсберг Г.С.  Оптика.-М.:  Наука,  1976. 

 
 

9. Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 
Сайт «Фізика школярам і студентам» 

http://www.ph4s.ru/ 

http://www.ph4s.ru/
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