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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 
 “Спектроскопія атомів, молекул і кристалів”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів — 4 
Галузь знань 

10 Природничі науки  Нормативна 

Модулів — 1 

Спеціальність: 
 

104 Фізика та астрономія 
 

 
Рік підготовки: 

4-й 
Змістових модулів —  2 

 
 Семестр 

8-й Загальна кількість годин —  
120 Лекції 

32 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних — 4 
самостійної роботи 
студента — 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

Практичні, семінарські 
- 

Лабораторні 
32 год. 

Самостійна робота 
56 год. 

Вид контролю:  
 залік 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета  - Ознайомити студентів з послідовним розвитком сучасних уявлень про атомну 
будову речовини на основі квантової механіки, загальними питаннями атомної і 
молекулярної спектроскопії, новітніми досягненнями в галузі атомної та молекулярної 
спектроскопії.  Ознайомлення з інформаційними можливостями та сучасними методичними 
засобами оптико-спектральних досліджень кристалів.  
 

Завдання - Поряд з аналізом експериментальних результатів ставиться ціль приділити 
значну увагу теоретичному поясненню самих явищ. Навчити студентів критично оцінювати 
різні методи моделювання і математичного опису процесів, які відбуваються на атомному та 
молекулярному рівнях. Аналізуються різні типи оптичних спектрів кристалів (спектри 
фундаментального поглинання і відбивання, екситонні спектри, фононні та домішкові 
спектри тощо) як при накладанні зовнішніх полів, так і без полів. Аналіз ведеться в плані 
одержання інформації про енергетичну структуру кристалів. 

 Підготувати студентів до сприймання і глибокого розуміння спеціальних теоретичних 
курсів, зокрема квантової механіки. 

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  
- експериментальні положення, що висвітлюються в атомній і молекулярній 

спектроскопії; 
- основні задачі сучасної атомно-молекулярної фізики; 
- закономірності побудови спектральних термів електронів в атомах і молекулах; 
- зв’язок між квантовими характеристиками і властивостями атомів і молекул; 
- порівняльні квантові характеристики речовини в різних агрегатних станах; 
- властивості молекул та структуру молекулярних спектрів; 
- зв’язок структури оптичних спектрів кристалів з їх енергетичною структурою; 
- спектри і структуру різних центрів в кристалах; 
- процеси міграції і трансформації енергії оптичного збудження в кристалах; 
- діагностику лінійних та нелінійних відгуків кристалічної системи при взаємодії з 

оптичним випромінюванням; 
- ідентифікацію за структурою оптичних спектрів різних елементарних збуджень в 

кристалах; 
- вплив фазових переходів на оптичні властивості кристалів.  
 
вміти:  
- володіти методами розрахунку та побудови  атомних та молекулярних спектрів; 
- систематизувати енергетичні рівні та стани атомів і молекул; 
- передбачити можливі фізичні властивості атомів на підставі аналізу їх квантових 

станів; 
- знаходити зв’язок між електронними, коливними та обертовими спектрами 

молекул; 
- планувати і здійснювати простіші експерименти по дослідженню атомних станів; 
- систематизувати спектри атомів і молекул  на основі сучасних моделей. 
- систематизувати елементарні частинки на основі сучасних уявлень. 
- проводити аналіз Крамерса-Кроніга, тобто розраховувати оптичні функції на основі 

виміряних спектрів відбивання; 
- проводити температурні дослідження спектрів кристалів; 
- визначати параметри екситонів Ваньє-Мотта; 
- оцінювати тип і характер електрон-фононної взаємодії за аналізом форми 

спектральних контурів; 



 

 

 

 

- проводити поляризаційні дослідження спектрів анізотропних кристалів; 
- визначати типи міжзонних квантових переходів в кристалах широкозонних 

напівпровідників; 
- застосовувати методи теоретико-групового аналізу для ідентифікації міжзонних 

переходів. 
 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Основи спектроскопії. Атомна і молекулярна спектроскопія. 

Тема 1. Основні квантові закони. 
Характеристики рівнів енергії. Моменти кількості руху. Магнітні моменти, їх додавання і 
взаємодія. 
 
Тема 2. Загальні характеристики спектрів. 
Спектр атома водню і водневоподібних іонів. Квантові числа електронів у складному атомі. 
Принцип Паулі. 

 
Тема 3. Спектри лужних металів. 
Спектри лужних металів з одним зовнішнім s-електроном.  
Спектри атомів з двома зовнішніми s-електронами.  
 
Тема 4. Спектри багатоелектронних атомів. 
Спектр атома гелію.  
Спектри атомів з частково заповненими і незаповненими оболонками. 
 
Тема 5. Типи молекулярних спектрів.  
Розміри молекул. Характеристика переходів в спектрах поглинання і комбінаційного 
розсіювання. Рівноважна конфігурація молекули. 
 
Тема 6. Обертання молекул, обертові спектри. 
Моменти інерції і обертові постійні молекул типу симетричної та асиметричної дзиґ. 
 
Тема 7. Коливні спектри молекул. 
Електронні стани двохатомних молекул. Електронні спектри двохатомних молекул. 
 
Тема 8. Електронні спектри молекул. Принцип Франка-Кондона і відносні інтенсивності 
електронно-коливних смуг.  
 

Змістовий модуль 2. Кристали: структурні типи та класифікація за типами хімічних 
зв’язків. Механізми поглинання світла кристалами. 

 
Тема 9. Універсальна класифікація кристалів за типами хімічних зв’язків. 
 
Тема 10. Основні засади теорії груп. Оптичні властивості і спектри металів.  
 
Тема 11. Теорія груп і спектроскопія. Енергетичний спектр електронів у твердих тілах. 
 
Тема 12. Енергетичні спектри і взаємодія світла з кристалами. 



 

 

 

 

 
Тема 13. Поглинання світла твердими тілами. 
 
Тема 14. Дисперсія оптичних параметрів твердих тіл. 

Екситони в напівпровідниках і діелектриках. 
 
Тема 15. Електронний спектр домішок у твердих тілах. 
 
Тема 16. Деякі методичні питання спектроскопії кристалів. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма 
Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Основи спектроскопії. Атомна і молекулярна спектроскопія. 

Тема 1. Основні квантові 
закони. 

4 2    2 

Тема 2. Загальні 
характеристики спектрів. 

4 2    2 

Тема 3. Спектри лужних 
металів. 

4 2    2 

Тема 4. Спектри 
багатоелектронних атомів. 

4 2    2 

Тема 5. Типи молекулярних 
спектрів.  

4 2    2 

Тема 6. Обертання молекул, 
обертові спектри. 

12 2  6  4 

Тема 7. Коливні спектри 
молекул. 

12 2  6  4 

Тема 8. Електронні спектри 
молекул. 

4 2    2 

Вступне заняття. 2   2   
Разом – зм. модуль 1 50 16  14  20 

Змістовий модуль 2. Кристали: структурні типи та класифікація за типами хімічних 
зв’язків. Механізми поглинання світла кристалами.  

Тема 9. Універсальна 
класифікація кристалів за 
типами хімічних зв’язків. 

12 2  4  6 

Тема 10. Основні засади 
теорії груп. Оптичні власти-
вості і спектри металів.  

12 2  4  6 

Тема 11. Теорія груп і 
спектроскопія. Енергетичний 
спектр електронів у твердих 
тілах. 

12 2  4  6 

Тема 12. Енергетичні 
спектри і взаємодія світла з 
кристалами. 

6 2    4 



 

 

 

 

Тема 13. Поглинання світла 
твердими тілами. 

11 2  4  5 

Тема 14. Дисперсія 
оптичних параметрів 
твердих тіл. 
Екситони в напівпровідниках 
і діелектриках. 

5 2    3 

Тема 15. Електронний 
спектр домішок у твердих 
тілах. 

5 2    3 

Тема 16. Деякі методичні 
питання спектроскопії 
кристалів. 

5 2    3 

Підсумкове заняття. 2   2   

Разом – зм. модуль 2 70 16  18  36 
Усього годин 120 32 - 32  56 

 
4. Теми семінарських занять 

Семінарських  занять у курсі не передбачено. 
 

6. Теми практичних занять 
Практичні заняття в курсі не передбачені. 

7. Теми лабораторних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Вступне заняття.  2 
1. Визначення енергії дисоціації молекули J2 . 

 
6 

2. Визначення моментів інерції та міжядерної віддалі молекули CN. 6 
3 Визначення параметрів жовтої екситонної серії в кристалах закису 

міді при температурі зрідженого азоту  
4 

4. Дослідження типів міжзонних переходів та визначення параметрів 
зонної структури широкозонних напівпровідникових кристалів. 

4 

5. Поляризаційні властивості лініїn = 1 в Cu2O при низьких 
температурах. Визначення енергії актуальних фононів. 

4 

6. Визначення концентрації F-центрів у забарвлених кристалах KCl з 
використанням формули Смакули. 

4 

 Підсумкове заняття. 2 
 Всього за семестр 32 

 
 

8. Самостійна  робота 
Лекції, лабораторні 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Основні квантові закони. 2 
2. Загальні характеристики спектрів. 2 
3. Спектри лужних металів. 2 
4. Спектри багатоелектронних атомів. 2 



 

 

 

 

5. Типи молекулярних спектрів.  2 
6. Обертання молекул, обертові спектри. 2 
7. Коливні спектри молекул. 2 
8. Електронні спектри молекул. 2 
9. Універсальна класифікація кристалів за типами хімічних зв’язків. 2 
10. Основні засади теорії груп. Оптичні властивості і спектри металів.  2 
11. Теорія груп і спектроскопія. Енергетичний спектр електронів у 

твердих тілах. 
3 

12. Енергетичні спектри і взаємодія світла з кристалами. 3 
13. Поглинання світла твердими тілами. 3 
14. Дисперсія оптичних параметрів твердих тіл. 

Екситони в напівпровідниках і діелектриках. 
3 

15. Електронний спектр домішок у твердих тілах. 3 
16. Деякі методичні питання спектроскопії кристалів. 3 
17. Визначення енергії дисоціації молекули J2 . 

 
3 

18. Визначення моментів інерції та міжядерної віддалі молекули CN. 3 
19. Визначення параметрів жовтої екситонної серії в кристалах закису 

міді при температурі зрідженого азоту  
3 

20. Дослідження типів міжзонних переходів та визначення параметрів 
зонної структури широкозонних напівпровідникових кристалів. 

3 

21. Поляризаційні властивості лініїn = 1 в Cu2O при низьких 
температурах. Визначення енергії актуальних фононів. 

3 

22. Визначення концентрації F-центрів у забарвлених кристалах KCl з 
використанням формули Смакули. 

3 

 Разом : 56 

 
10. Методи контролю 

Поточний контроль (контроль за виконанням лабораторних робіт шляхом допуску до 
лабораторних робіт та захисту лабораторних робіт (50 балів), робота на лекціях (20 балів), 
колоквіум (20 балів), підсумкове заняття (10 балів) — разом за семестр 100 балів. Сумарна 
оцінка, таким чином, виставляється за 100-бальною шкалою. 

 
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподіл балів, які отримують студенти для заліку 

 
Поточне тестування та самостійна робота Колоквіум Підсумкове  

заняття 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Л Лаб. Л. Лаб.  

20 
 

10 
 

100 
10 25 10 25 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 
 

 
 

12. Методичне забезпечення 
 

1. А.С. Крочук,  М.О.Колінько Атомна спектроскопія. Навчальний посібник. Львів. 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 210 с. 

2. Довгий Я.О. Методичні вказівки до спецпрактикуму „Спектроскопія кристалів”. 
Низькотемпературні дослідження екситонних спектрів: екситони великого радіуса 
(модель Ваньє-Мотта) для студентів фізичного факультету / Я.О. Довгий.  – Львів: В-
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6. Довгий Я.О. Методичні вказівки. Дослідження реверсивних фотоіндукованих 
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Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка. 2005.  194 с. 
3. Довгий Я.О. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів: Монографія / Я.О. 
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