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Назва дисципліни Прикладна оптика  
Адреса викладання 
дисципліни 

79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8а 

Факультет та 
кафедра, за якою 
закріплена 
дисципліна 

Фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки 
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія 
Спеціалізація: Експериментальна фізика 
 

Викладачі 
дисципліни 

Гамерник Р.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.  

Контактна 
інформація 
викладачів 

r.gamernyk@ukr.net 

Консультації з 
питань навчання 
по дисципліні 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій та лабораторних занять 
(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через електронну пошту. 

Сторінка 
дисципліни 

 

Інформація про 
дисципліну 

 Курс «Прикладна оптика» розроблено таким чином, щоб 
надати учасникам відповідні загальні та фахові компетентності 
засновані на розумінні принципів дії оптичних приладів. У 
курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачені 
практичні заняття з отримання достовірних світлових 
вимірювань. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Прикладна оптика» є нормативною навчальною 
дисципліною з спеціальності: 104 – Фізика та астрономія, 
спеціалізації «Фізика та астрофізика», яка викладається у 1 
семестрі  в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ЕСTS). 

Програма навчальної дисципліни передбачає 
ознайомлення із загальними принципами дії оптичних 
приладів. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Мета  Ознайомлення із загальними принципами дії 
оптичних приладів (мікроскопів, телескопічних систем, 
інтерферометрів, поляризаційних пристроїв та елементів 
інтегральної оптики) і на основі набутих знань правильно 
вибирати з численних оптичних способів такий, який 
забезпечить проведення достовірних світлових вимірювань. 

 
Завдання – Засвоїти необхідні теоретичні і практичні 

відомості про основи і фізичні принципи побудови оптичних 
приладів, використовуваних для проведення світлових 
вимірювань та технічного контролю. 

 Підготувати студентів до самостійного виконання 
експериментальних наукових досліджень.  

Література для 1. Шишловський О.А. Експериментальна оптика. – Київ, 
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вивчення 
дисципліни 

1969. –  656 с. 
2. Борбат А.М., Горбань И.С., Охрименко Б.А. Оптические 

измерения. – К., 1967. – 419 с. 
3. Прикладная оптика: конспект лекций для студентов   

приборостроительных специальностей / В. О. Кузнечик, 
А. Ю. Луговик. – Минск : БНТУ, 2016. – 58 с.  

4. Wikipedia. http://www.wikipedia.org. 
 

Тривалість курсу Один семестр (1 семестр). 

Обсяг курсу 90 годин, з яких 32 години аудиторних занять, з них 16 год. 
лекцій, 16 год. лабораторних занять та 58 год. самостійної 
роботи. 

Очікувані 
результати  
навчання 

У результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен  
знати:  

- загальні принципи дії оптичних приладів та принципи їх 
конструювання; 

- схеми проходження променів через оптичні пристрої 
(мікроскопи, телескопічні системи); 

- роль різного роду діафрагм в оптичних приладах; 
- основні способи світлових вимірювань; 
- про різноманітні можливості оптичних методів 

технічного контролю; 
- елементи геометричної теорії інтерферометрів; 
- методи реєстрації інтерференційних картин; 
- принцип дії типових двопроменевих інтерферометрів; 
- основи багатопроменевої інтерференції; 
- основні вимоги до конструювання інтерферометрів; 
- фізичні основи методів поляризаційних вимірювань;  
- методи і прилади для отримання і опису поляризованого 

світла; 
- методи і прилади для вимірювання кутів повороту 

площини поляризації; 
- методи і прилади для вимірювання параметрів еліптично 

поляризованого світла. 
вміти:  

- проводити для параксіальної області прості розрахунки 
для визначення положення і величини зображення 
предмета, всіх діафрагм, які належать системі; 

- здійснювати світлові вимірювання, правильно поєднуючи 
оптичні прилади з джерелами і приймачами світла, 
освітлювальними і проекційними системами до них; 

- розраховувати збільшення, роздільну здатність і числову 
апертуру оптичних пристроїв (мікроскопи, телескопічні 
системи); 

- здійснювати вибір принципіальної схеми інтерферометра 
для проведення вимірювань довжини, визначення 
показника заломлення, контролю форми поверхні і 
дослідження неоднорідностей прозорих об’єктів; 

- проводити якісний аналіз поляризованого світла; 
- здійснювати вимірювання кута повороту площини 

поляризації оптично активними середовищами; 
- проводити аналіз еліптично поляризованого світла з 
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використанням компенсаторів Сенармона, Бабіне і 
Солейля; 

- проводити еліпсометричне дослідження складних 
відбиваючих систем. 

Ключові слова Оптичні прилади, інтерферометри, поляризатори. 

Формат курсу Очний: проведення лекцій,  лабораторних занять та 
консультації для поглибленого розуміння тем. 

Теми Наведено у табл.1. 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
Оптики, Атомної фізики. 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Презентація, лекції, дискусія, виконання лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, рефератів. 

Необхідне 
обладнання 

Лекційні заняття ‒ мультимедійна установка та ноутбук. 
Лабораторні заняття ‒ обладнання навчальної лабораторії 
молекулярної спектроскопії. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводяться за 100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням: 

 робота на лекціях – 10 балів; 
 допуск  до лабораторних робіт  та захист лабораторних 

робіт – 60 балів; 
 колоквіум – 20 балів. 
 Підсумкове заняття – 10 балів. 

Разом: 100 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 

Питання до заліку 
(чи питання на 
контрольні роботи) 

1. В яких одиницях вимірюється потік 
випромінювання на довжині хвилі λ=800 нм? 

2. В якій спектральній області найбільша 
спектральна чутливість родопсину? 

3. Завдяки чому сприймається колір оком 
людини?  

4. Яка роздільна здатність ока людини?  
5. Вказати вікна прозорості атмосфери, які 

використовуються для оптичного зв’язку через 
повітря. 

6. За якими ознаками проводиться класифікація 
зображуючи ОЕС? 

7. Назвати неселективні приймачі оптичного 
випромінювання. 

8. В якому діапазоні працюють прилади нічного 
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бачення. 

9. Якими приладами досліджують форму 
дзеркально відбиваючих поверхонь, вимірюють 
лінійні зміщення, швидкості і прискорення 
об’єктів? 

10. Чим досліджують тонку структуру 
випромінювання об’єктів? 

11. Які порядки інтерференції використовуються в 
інтерференційних фільтрах? 

12. Про що несе в собі інформацію спекл-
структура? 

13. Назвати поляризаційні призми, в яких на виході 
є два промені. 

14. Поляризатори для ІЧ-області спектру 
використовують фізичне явище 

15. Чим аналізують еліптично поляризоване світло? 
16. Де знаходяться причини оптичної активності 

речовин? 
17. Яка дифракція використовується в активних 

елементах інтегральної оптики? 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
 

Таблиця 1 
Схема курсу «Прикладна оптика» 

Тиж-
день 

Тема занять (перелік 
питань) 

Форма діяльності  
та обсяг годин 

Додаткова 
література / ресурс 

для виконання 
завдань (за потреби) 

Термін 
виконання 

1 Вступ. Оптичне 
випромінювання. Основні 
енергетичні і 
фотометричні величини і 
співвідношення між ними. 
Астрофізичні зоряні 
величини. Джерела 
випромінювання. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб. – 5 год. 

 1 тиждень 

2 Загальні відомості про 
оптико-електронні 
прилади. Визначення і 
класифікація оптико-
електронних приладів. 
Узагальнена схема 
оптико-електронних 
приладів спостереження. 
Око як оптичний прилад. 
Оптична система оптико-

Лекції – 2 год. 
 лабор. заняття – 2 год. 
самостійна роб. – 7 год. 

 1 тиждень 
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електронних приладів. 
Оптичні матеріали. 
Приймачі оптичного 
випромінювання. 

3 Типові оптико-електронні 
прилади. Прилади нічного 
бачення. Телевізійні 
системи спостереження. 
Тепловізійні системи. 
Цифрові фотоапарати. 
Оптичні локатори. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб. – 7 год. 

 1 тиждень 

4 Інтерферометричні прилади. 
Класична інтерфе-рометрія. 
Інтерферометри.  
Багатопроменева інтерфе-
ренція. Інтерферометр 
Фабрі-Перо. Вузькосмугові 
інтерференційні фільтри. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб. – 9 год. 

 1 тиждень 

5 Голографічна 
інтерферометрія. Спекл-
інтерферометрія. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб. – 5 год. 

 1 тиждень 

6 Поляризація світла. 
Поляроїди. Поляризатори 
для інфрачервоної області 
спектру. Багатошарові 
інтерференційні 
поляризатори. Еліптично 
поляризоване світло. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб. – 8 год. 

 1 тиждень 

7 Еліптично-поляризоване 
світло та  його аналіз. 
Візуальні методи аналізу 
еліптично-поляризованого 
світла (компенсатори 
Сенармона, Бабіне, Солейля, 
Берека). Поляриметрія. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб. – 8 год. 

 1 тиждень 

8 Інтегральна оптика. 
Планарні лінзи і призми. 
Методи вводу і виводу 
випромінювання з оптичних 
мікрохвилеводів. 
Інтегрально-оптичні 
елементи. Активні елементи 
інтегральної оптики. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год. 

самостійна роб.  – 9    
год. 

 1 тиждень 

 


