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Вступ 
 

Дана дисципліна  «Оптична спектроскопія» є спецкурсом, що викладається для магістрів 

спеціальності «Прикладна оптика і магнетизм» у ІІ семестрі в обсязі 51 година, формою 

підсумкового контролю є іспит.  

 

Метою навчальної дисципліни „ Оптична спектроскопія ” є одержання студентами 

спеціальних знань з основ оптичної спектрокопії. 

 

Предметом навчальної дисципліни „Оптична спектроскопія” є теоретичні та 

експериментальні основи оптичної спектроскопії, методів та засобів дослідженнях 

спектральних оптичних властивостей речовин та структур. . 

 

Вимоги щодо знань та вмінь 

Студент, який виконав навчальну програму, має володіти: основами теоретичних 

знань і експериментальних методів, які застосовуються в дослідженях оптичних 

спектральних властивостей речовин та структур. 

Студент повинен вміти: ставити і розв`язувати задачі, пов`язані з діагностикою 

спектральних  властивостей природних речовин та  штучних структур. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності  

„Оптична спектроскопія” є складовою спецкурсів кафедри „Електрофізика” і пов`язана 

з  такими дисциплінами як «Оптична поляриметрія», «Методи фізичного експерименту». 

 

Система контролю знань та умови складання іспиту  
Навчальна дисципліна „Оптична спектроскопія” оцінюється за модульно-рейтинговою 

системою. Вона складається з 2-х модулів і іспіту. 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою. 

 

Форми поточного контролю: захист реферативних наукових робіт під час модульного 

контролю, а також іспит. 

 Модульний контроль: 2 за семестр. 

100-бальна оцінка розраховується як середньозважена з 2-х модулів та оцінки за 

іспит. 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент за два 

змістовних модулі, набирає менше ніж 20 балів, студент не допускається до іспиту і 

вважається таким, що не виконав усі види робіт. 

 

Форми поточного контролю: підготовка і захист реферативних розрахункових 

робіт, самостійна робота. 

 

1. Лекційний матеріал 

ЗМ 1:   Колоквіум 1  –  

Кількість балів -25 

ЗМ 2:   Колоквіум 2  –  

Кількість балів -25 
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Таблиця 1. Таблиця вагових коефіцієнтів 

 

  ЗМ 1 ЗМ 2 

Комплексний 

підсумковий 

модуль (КПМ) – 

іспит 

Разом  

(підсумкова 

оцінка) 

Лекції 

Вагові 

коефіцієнти 
0.25 0.25  

100  

 Оцінка в 

балах (за 100-

б. сист.) 

25 25 50 

 До підсумкової оцінки студент може отримати додаткові бали: 

 за статтю в науковому журналі - до 10 балів; 

 за доповідь на науковій всеукраїнській або міжнародній конференції – до 10 

балів; 

 за активну участь або перемогу на олімпіадах, турнірах з фізики, конкурсах тощо 

- до 10 балів; 

 за участь у роботі студентських наукових гуртків та проблемних груп - до 10 

балів; 

 за участь в постановці нових лабораторних робіт або модернізацію існуючих 

(спряження із комп’ютером, написання комп’ютерної програми ,тощо), а також у 

підготовці до публікації навчально-методичної літератури – до 10 балів; 

 за активну участь у науково-дослідній роботі за науковою тематикою факультету 

– до 5 балів; 

 за доповідь на науково-проблемному семінарі для студентів та аспірантів за 

обраною керівником семінару темою - до 5 балів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ НАЗВА  ТЕМИ Кількість годин 

Лекції Самостійна 

робота 

Практична робота 

Змістовний модуль І.  

І. І. Аналітичні методи та засоби формування і дослідження оптичного зображення 

1 Вступ 1   

2 Аналіз сигналів. 6   

 

1.2. Класична дисперсійна теорія лінійних та нелінійних середовищ 

3 Класична теорія дисперсії. 4   

4 Дисперсійні співвідношення в 

лінійній оптиці. 

4   

5 Дисперсійні співвідношення в 

нелінійній оптиці. 

6   

6 Фізичний процес і план методики 

його дослідження 

 5  
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Змістовний модуль ІІ.  

2.1.Оптична спектроскопія: методи та засоби 

7 Спектроскопія. 30   

2.2. Новітні методи спектроскопії 

8 Одномолекулярна спектроскопія    

9 Моделювання роботи 

спектрального приладу для 

дослідження визначеного 

фізичного процесу (об`єму) 
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Загальний обсяг: 61 год. 

В тому числі: Лекції 51 год,  

Самостійна робота –10 год 

 

Змістовний модуль І.  

Спектроскопія з точки зору теорії сигналів і систем 

 

Лекція 1.  Вступ. Аналітичні інструменти. Поля і перетворення. 

Лекція 2. Фур`є аналіз. Передаточна функція і фільтри. 

Лекція 3. Теорема про виборку. Багатомасштабна виборка-вейвлет теорія 

Лекція 4. Рівняння руху. Рівновага Максвелла і властивості речовини 

Лекція 5. Моделі Лоренца і Друде для лінійної сприятливості. 

                Хвильове рівняння і комплексний показник заломлення. 

Лекція 6. Дисперсійні співвідношення в нелінійній оптиці. Принцип причинності. 

Лекція 7. Перетворення Гильберта. Співвідношення Крамерса-Кронінга в спектроскопї 

Лекція 8. Дисперсійні співвідношення в нелінійній оптиці Гіперполяризованність. 

Лекція 9.Модель ангармонічного осцилятора Лоренца. Нелінійна сприятливість. 

Лекція 10.Дисперсійні співвідношення для нелінійних сприятливостей. 

      Приклади нелінійних сприятливостей. 

 

Змістовний модуль ІІ.  

Схеми і методи оптичної спектроскопії 

 

Лекція 11. Спектральні виміри. Властивості оптичних елементів і модуляторів. 

Лекція 12. Спектрометр з просторовою дисперсією. 

Лекція 13. Спектрометри кодованою апертурою. 

Лекція 14. Інтерферометричний спектрометр.  

Лекція 15 Резонансні спектрометри. 

Лекція 16. Спектроскопічні фільтри. 

Лекція 17. Об`ємні голографічні фільтри. 

Лекція 18. Тонкоплівкові фільтри. 

Лекція 19.Фільтри зі змінним спектром. 

Лекція 20.Спектроскопія. 

Лекція 21.Кінетика збуджених станів і кореляція обертальних рухів. 

Лекція 22. Час життя збуджених станів. 

Лекція 23. Кореляційна спектроскопія процесів флуоресценції (КСФ) конфональній  

                геометрії. 

Лекція 24. Детектування окремих молекул та їх зображення. 

Лекція 25. Динаміка окремих молекул. 

 

На самостійне опрацювання студентами виносяться проблеми (10 год). 

Оптичні  спектральні властивості речовини[5],[7]       (5 год) 
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Моделювання роботи спектрометра             [1],[6]       (5 год) 
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