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1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить 

виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 
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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних та практичних знань для 

ефективного використання електрооптичних, магнітооптичних і акустооптичних явищ у 

наукових дослідженнях та у створенні оптоелектронних приладів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати курси „Оптика”, „Кристалооптика” та „Атомна фізика” та розуміти сутність фізичних 

процесів, які визначають оптичні властивості кристалічних та аморфних середовищ, 

зумовлених впливом електричного, магнітного і акустичного полів.  

2. Вміти застосовувати  рівняння хвильових нормалей та володіти методиками розрахунку 

оптичних характеристик анізотропних середовищ.  

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу «Електромагнітоакустооптика»» розглядаються як класична, так і квантова 

теорії магнітооптичних, електрооптичних і акустооптичних явищ. Метою вивчення 

дисципліни є засвоєння студентами фізичні основи магнітооптичних, електрооптичних і 

акустооптичних явищ, основні рівняння, що описують ці явища, практичні застосування цих 

явищ. Навчальна задача курсу полягає в ефективному використанні набуті знання у наукових 

дослідженнях та у оптичному приладобудуванні. Результати навчання полягають в умінні 

застосовувати магнітооптичних, електрооптичних і акустооптичних явищ для розв’язання 

практичних наукових та виробничих задач. Методи викладання:  лекції, консультації, 

самостійна робота. Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, модульні контрольні 

роботи після основних розділів спецкурсу, контроль самостійної роботи, екзамен. Підсумкова 

оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та екзамену (40%). 

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з теорією та практичним 

застосуванням магнітооптичних, електрооптичних і акустооптичних явищ.  

Перелік компетентностей: 

Загальні компетентності 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності 

ФК16. Здатність проводити теоретичні та експериментальні дослідження фізичних явищ в 

середовищах, які перебувають в різних фазових станах із застосуванням оптичних методів. 
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5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати теорію магнітооптичних, 

електро-оптичних і акустооптичних 

явищ.  

лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

30 

1.2 Знати можливості застосування 

магніто-оптичних, електрооптичних і 

акустооптичних явищ в галузі 

метрології, оптики та лазерної фізики.  

лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

30 

2.1 Вміти ефективно використовувати 

набуті знання у наукових 

дослідженнях та у оптичному 

приладобудуванні 

лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

2.2 Вміти застосовувати магнітооптичні, 

електрооптичні і акустооптичні явища  

в галузі метрології, оптики та лазерної 

фізики  

лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 

ПР17. Знати і розуміти принципи функціонування та будови 

оптичних та оптико-електронних інформаційно-вимірювальних 

систем. 

+ +   

ПР19. Вміти здійснювати планування та проводити 

експериментальне дослідження структурних, оптичних та 

електрофізичних властивостей органічних (в тім числі 

біологічних та нанооб’єктів) і неорганічних середовищ. 

  + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульна контрольна робота 1 (18 балів-30 балів). 

2.  Модульна контрольна робота 2 (18 балів-30 балів). 

              

- підсумкове оцінювання у формі іспита 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспита4: (обов’язкове проведення оцінювання в  

письмовій формі) 

                                           
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24  60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до екзамена, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.5  

(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  

Оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за 

курс.  

7.2. Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів 

навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 

7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 

                                                                                                                                             
4 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
5 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ..  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 

Самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1.  Магнітооптичні явища 

1 

  Тема 1.  Загальна характеристика магнітооптичних, 

електрооптичних та акустооптичних явищ. С.р. Вивчення 

літератури 

2  4 

2 

Тема 2.   Основні фізичні властивості кристалів. Звязок 

властивостей кристалів з їх будовою. С.р. Фізичні методи 

дослідження будови кристалів.  

2  4 

3 

Тема 3.   Характеристика магнітооптичних явищ в 

ріхзних середовищах. Ефекти Фарадея та Котона-

Мутона. Магнітооптичні ефекти Керра. С.р. Магнітна 

симетрія в кристалофізиці. 

2  4 

4 

Тема 4.   Магнітооптичні явища в анізотропних 

діелектриках. Вектор оптичної активності і вектор 

гірації. Ефекти Фарадея і (С.р.) Котона-Мутона в 

анізотропних діелектриках. 

2  4 

5 

Тема 5.   Магнітооптичні ефекти в феромагнетиках. 

Рівняння хвильових нормалей для феромагнітного 

кристала. С.р. Вивчення літератури 

2  4 

6 

Тема 6.   Полярний, меридіональний та (С.р.) 

екваторіальний магнітооптичні ефекти Керра. Класична  

та квантова теорії ефекту Керра.  

2  4 

7 

Тема 7.   Застосування магнітооптичних ефектів. 

Модулятори. Дослідження доменної структури 

феромагнетиків. Невзаємні фазові елементи. С.р. 

Оптичний запис та відтворення інформації. 

2  4 

 
Модульна контрольна робота 1 

 
1  2 

Змістовний модуль 2.  Електрооптичні і акустооптичні явища. 

8 

Тема 8  Характеристика електрооптичних явищ. 

Електрооптичні явища Керра та Покельса. Коефіцієнти 

Керра. С.р. Експериментальне визначення коефіцієнтів 

Покельса та Керра. 

2  4 

9 

Тема 9.   Класична теорія ефекту Покельса. Тензор 

електрооптичних коефіцієнтів для кристалів різних систем 

та сингоній. Розрахунок зсуву фаз для кристалів LiNbO3 

та (С.р.) KH2PO4. 

2  4 

10 

Тема 10.  Застосування електрооптичних ефектів. 

Модулятори в оптичному зв'язку та інтегральнооптичних 

системах і інших оптоелектронних пристроях. С.р. 

Оптичні перемекачі. 

2  4 

11 

Тема 11.  Характеристика акустооптичних явищ. Пружно-

оптичні коефіцієнти (тензор фотопружності). Тензор 

фотопружності в ізотропних та (С.р.) анізотропних 

середовищах. 

2  4 

12 

  Тема 12.   Дифракція Брегга. Класична і квантова теорії 

дифракції Брегга. С.р. Дифракція Брегга в анізотропному 

середовищі.  

2  4 

13 
Тема 13.   Дифракція Рамана-Ната. Класична  та квантова 

теорії дифракції Рамана-Ната.С.р. Вивчення літератури. 
2  4 

14 

Тема 14.    Застосування акустооптичних ефектів. 

Модулятори. Аналогові та цифрові дефлектори. С.р. 

Роздільна здатність та ефективність акустооптичних 

дефлекторів. 

2  4 

 
Модульна контрольна робота 2 

 
1  2 

 ВСЬОГО 30 0 60 
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Загальний обсяг 90  год.6, в тому числі: 

Лекцій – 30  год. 

Самостійна робота - 60 год. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА7: 

Основні: (Базова) 

1. М.П.Шаскольская. Кристаллография. М., Высш.школа, 2003.. 

2. Туров Е.А., Колчанов А.В., Меньшенин В.В. и др. Симметрия и физические свойства 

антиферромагнентиков. М., Физматлит, 2001 

3. А.В.Соколов Оптические свойства металлов.М.,ГИФМЛ, 1981 

4. М.М.Носков.Оптические и магнитооптические свойства 

металлов.Свердловск.Изд.АНСССР,1983. 

5. А.К.Звездин, В.А.Котов. Магнитооптика тонких пленок.М. "Наука", 1988. 

6. А.С.Сонин, А.С.Василевская.Злектрооптические кристаллы.М.Атомиздат, 1971. 
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