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ВСТУП 

 

 Програма навчальної дисципліни “ Спецпрактикум (4 курс, 7 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 

7-й  

Лекції 

не передбачено навчальним планом  

Практичні, семінарські заняття 

не передбачено навчальним планом  

Лабораторні заняття 

80 год.  

Самостійна робота 

70 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. Вимірювання товщин тонких шарів за допомогою ліній рівного 

хроматичного порядку 

Заняття 1. Допуск до роботи; знайомство з вакуумним універсальним постом ВУП-5; 

створення зразків шляхом осадження металічних шарів на скляні підкладки 

при випаровуванні речовини у вакуумі. 

Заняття 2. Юстування схеми опромінювання тонкого проміжку між притиснутими 

скляними пластинами; вимірювання спектрального положення ліній рівного 

хроматичного порядку у відбитому світлі. 

 

Робота 2. Інтерферометричний метод вимірювання дисперсії показників заломлення 

рідин і тонких діелектричних шарів 

Заняття 1. Допуск до роботи; осадження напівпрозорих металічних шарів на скляні 

підкладки за дорпомогою вакуумного поста ВУП-5; створення зразка із 

каплею рідини, стиснутої двома напівпрозорими дзеркалами. 

Заняття 2. Юстування схеми опромінювання зразка; вимірювання спектрального 

положення ліній рівного хроматичного порядку у світлі, що проходить. 

 

Робота 3. Дослідження спектра комбінаційного розсіювання чотирихлористого 

вуглеця 

Заняття 1. Допуск до роботи; юстування схеми; фотографування; прояв фотоплівки. 

Заняття 2. Вимірювання на сфотографованій плівці; обчислення довжин хвиль 

розсіяного випромінювання. 

 

Робота 4. Дослідження спектра люмінесценції молекулярного йода 

Заняття 1. Допуск до роботи, юстування схеми, фотографування, прояв фотоплівки. 

Заняття 2. Вимірювання на сфотографованій плівці, обчислення параметрів 

ангармонічних коливань у молекулах йоду по спектральному розташуванню 

ліній люмінесценції.. 

 

Робота 5. Аналіз еліптично поляризованого світла 

Заняття 1. Допуск до роботи; юстування схеми; визначення різності ходу, яку вносять 

пластинки з двопроменезаломленням за зміною стану поляризації світла. 

 

Робота 6. Дослідження двопроменезаломлення у кристалах 

Заняття 1. Допуск до роботи; юстування схеми; визначення різниці між звичайним та 

незвичайним показником заломлення у кристалах кварцу та гіпсу. 

Заняття 2. Визначення двопроменезаломлення пластинки за допомогою 

поляризаційного мікроскопа. 

 

Робота 7. Експериментальне дослідження властивостей фотопластинок 

Заняття 1. Допуск до роботи; фотографування спектра заліза; прояв фотопластинок. 

Заняття 2. Дослідження залежності почорніння фотопластинки від яскравості лінії за 

допомогою мікрофотометра. 
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Робота 8. Спектральні характеристики фотоелементів та фотоопорів 

Заняття 1. Допуск до роботи; вимірювання спектральної залежності фотоструму на 

фотоелементі та фотоумножувачі для відомого джерела випромінювання 

(лампа розжарювання); обчислення залежностей чутливості від довжини 

хвилі. 

Заняття 2. Вимірювання спектральної залежності фотоструму на фотоелементі та 

фотоумножувачі для невідомого джерела випромінювання (лампа денного 

світла); обчислення спектра джерела з використанням відомих чутливостей 

фотоприладів. 
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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. Вимірювання товщин тонких шарів за допомогою ліній рівного хроматичного 

порядку 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 1 19   10  9       

Робота 2. Інтерферометричний метод вимірювання дисперсії показників заломлення 

рідин і тонких діелектричних шарів 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 2 19   10  9       

Робота 3. Дослідження спектра комбінаційного розсіювання чотирихлористого вуглеця 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 3 19   10  9       

Робота 4. Дослідження спектра люмінесценції молекулярного йода 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 4 19   10  9       

Робота 5. Аналіз еліптично поляризованого світла 

Заняття 1. 12   5  7       

Разом за роботою 5 12   5  7       

Робота 6. Дослідження двопроменезаломлення у кристалах 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 6 19   10  9       

Робота 7. Експериментальне дослідження властивостей фотопластинок 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 7 19   10  9       

Робота 8. Спектральні характеристики фотоелементів та фотоопорів 

Заняття 1. 9   5  4       

Заняття 2. 10   5  5       

Разом за роботою 8 19   10  9       

Усього годин  150   80  70       

 

 

 

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 Ознайомитись із теорією багатопроменевої інтерференції між 

двома плоскими напівпрозорими дзеркалами та утворення ліній 

рівного хроматичного порядка 

18 

2 Ознайомитись із класичною та квантовою теоріями 

комбінаційного розсіяння світла 

9 

3 Ознайомитись з основами молекулярної люмінесценції 9 

4 Ознайомитись із способами опису стану поляризації світла 7 

5 Ознайомитись із теорією двопроменезаломлення світла у 

кристалах 

9 

6 Ознайомитись із теоретичними засадами утворення прихованого 

зображення у фотопластинках 

9 

7 Ознайомитись із принципами роботи фотоелементів, 

фотопримножувачів 

9 

 Разом  70 

 

 

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 
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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 

 

 

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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