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1. Мета навчальної дисципліни: Студенти мають засвоїти базові ідеї та концепції теоретичного 
аналізу хвильових процесів в статистичній оптиці, зрозуміти природу фундаментальних 
особливостей когерентного випромінювання, обмежень на застосування оптичного випромінювання 
видимого діапазону та отримати навички застосування отриманих знань для аналізу практичних 
задач лазерної оптики. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Статистична оптика» базується на циклі дисциплін професійної та 
практичної підготовки: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей», «Оптика», «Квантова 
механіка», «Квантова електроніка». 

Студент повинен знати: основи математичного аналізу фізичних процесів, поняття ймовірності, 
статистичні характеристики випадкової величини, загальні властивості теплового та лазерного 
випромінювання. 

Студент повинен вміти: аналізувати та розв’язувати фізичні задачі із застосуванням методів 
математичного аналізу, теорії ймовірностей, класичної оптики та квантової механіки. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: У курсі вивчаються теоретичні основи сучасної когерентної 
оптики та застосування оптичних методів в наукових дослідженнях та актуальних прикладних 
проблемах. Наголос робиться на фізичних та математичних моделях цих складових. Розглянуто 
традиційні питання теорії випадкових процесів.  Специфічні питання, що розглядаються у курсі, 
включають теорію когерентності оптичного випромінювання, моделі, які застосовуються при аналізі 
випадкових процесів в сучасних системах генерування, підсилення, передачі та обробки оптичних 
сигналів. Практичні заняття є самостійною складовою курсу і дозволяють студенту навчитись 
застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу функціональних складових оптичних систем і 
методів досліджень. 
 
4. Завдання навчальної дисципліни:  Формування у студентів таких знань і навичок: 

- розуміння статистичної природи оптичного випромінювання; 
- вміння застосовувати математичні методи для формування та аналізу моделей взаємодії 

оптичного випромінювання з фізичними об‘єктами у термінах когерентної оптики; 
- здатність розв’язувати практичні задачі у галузі класичної та квантової оптики методами 

теорії інформації, квантової механіки та статистичного аналізу сигналів; 
Ці знання та навички сприятимуть формуванню таких програмних компетентностей: 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК – 2). 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-3). 
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4). 
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5). 
- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК-8). 
- Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-12). 
- Здатність працювати автономно (ЗК-13). 
- Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-14). 
- Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень властивостей фізичної 

системи, фізичних явищ і процесів (ФК-3) 
- Здатність брати участь у розробці схем фізичних експериментів та обранні необхідного 

обладнання та пристроїв для проведення експерименту (ФК-5) 
- Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів експерименту (ФК-6) 



4 

- Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 
комп’ютерних технологій (ФК-7) 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  
3, комунікація; 4, автономність та 

відповідальність) 
Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 знати: лекційні заняття, 
практика 

письмові модульні 
контрольні роботи 

(МКР),  
звіти за практику (ЗП) 

до 45 

1.1 
властивості кореляційної функції та 
спектральної густини потужності 
випадкового процесу; 

лекція МКР 4 

1.2 концепцію кореляційного аналізу випадкових 
процесів 

Лекція, практика МКР, ЗП 5 

1.3 концепцію спектрального аналізу випадкових 
процесів лекція, практика МКР, ЗП 4 

1.4 основні фізичні моделі випадкових процесів лекція,  МКР,  5 

1.5 
фізичні моделі уширення спектральних 
ліній. 

лекція,. практика МКР, ЗП 5 

1.6 
квантово-механічну природу поглинання, 
спонтанного і вимушеного 
випромінювання 

лекція МКР 5 

1.7 поняття аналітичного сигналу та його 
застосування до аналізу випадкових сигналів 

Лекція, практика МКР, ЗП 4 

1.8 фізику лінійних перетворень випадкових 
процесів 

лекція МКР 4 

1.9 поняття про прямі та обернені задачі оптики 
випадкових процесів. 

лекція МКР 5 

1.10 концепцію часткової поляризації випадкового 
сигналу 

Лекція, практика МКР 4 

2 вміти: лекційні заняття, 
практика МКР, ЗП до 45 

2.1 обгрунтувати вибір методу аналізу 
випадкового оптичного сигналу лекція МКР 5 

2.2 
розраховувати основні параметри 
випадкового процесу 

лекція, практика МКР 4 

2.3 використовувати основи квантової механіки 
до аналізу оптичних процесів 

лекція,  МКР 9 

2.4 
розрахувати характеристики сигналів при 
лінійних перетвореннях 

лекція, практика МКР, ЗП 9 

2.5 
оцінювати вплив шумів в оптичних лінійних 
системах 

лекція, практика МКР, ЗП 9 

2.6 
застосовувати метод матриці когерентності 
до аналізу поляризаційних ефектів в оптиці лаб.роб. ЗЛР 9 

3 комунікація: лекційні заняття, 
практика МКР, ЗЛР до 5 

3.1 
Здатність правильно застосовувати фахову 
термінологію в усній та письмовій 
українській мові 

лекція, лаб.роб. МКР, ЗП 5 

4 автономність та відповідальність: лекційні заняття, 
практика МКР, ЗП до 5 

4.1 Здатність до самостійного пошуку необхідної 
інформації у науковій та технічній літературі лекція, практика МКР, ЗП 5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни Код 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1  
Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 2. Знати основи технологій та методів 
дослідження властивостей речовин і матеріалів, 
включаючи наноматеріали. 

+      +    +     +  + 

ПРН 6. Вміти критично інтерпретувати науково-
технічну інформацію, що стосується прикладної 
фізики. 

+ + + + + + + + + +       + + 

ПРН 7. Вміти застосовувати фізичні, математичні та 
комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, 
приладів і наукоємних технологій. 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  + 
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7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання  
Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається результатами 

написання письмових контрольних робіт, захисту звітів за практичні роботи та підсумкового 
іспиту. Внесок результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному 
рівні: 

1. результати навчання 1.1 – 1.10 [знання] – до 45 %; 
2. результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 
3. результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 
4. результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

Форми оцінювання: 
1. семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовні модулі. Після завершення 

лекцій №7, №14 та №21 проводяться письмові модульні контрольні роботи.. 
2. Оцінювання лабораторних робіт: Оцінка виставляється при наданні письмового звіту 

за результатом співбесіди з викладачем.  
3. підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна. 

Екзаменаційний білет складається з 2 питань та 1 задачі. 
4. умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання 

студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр. Студенти, 
які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні написати додаткову 
контрольну роботу. 

У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних 
контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті». 

7.2. Організація оцінювання; 
 
Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота 
Кількість балів 

Min. Max. 
Модульна контрольна робота 1 6 10 

Модульна контрольна робота 2 6 10 

Модульна контрольна робота 3 6 10 

Лабораторні роботи 18 30 
 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі іспиту: 

Значення Семестрова оцінка Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 
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Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 

Модульна контрольна робота 1 березень 

Модульна контрольна робота 2 травень 

Практичні заняття за розкладом 
Добір балів/додаткова контрольна робота  червень 

Іспит червень 

 
 
8. Структура навчальної дисципліни  
 
8.1 Тематичний план лекцій 

 
№ 

лекц
ії 

Назва теми Лекції, год 
Практичні 

заняття, год. 

1 Вступ. Випадкові змінні та їх властивості. 2  
2 Аналіз випадкових процесів у радіофізиці та оптиці. 2  
3 Кореляційна теорія випадкових процесів. 2 2 
4 Аналітичний сигнал та його влативості 2  
5 Випадкові процеси на основі аналітичних сигналів   
6 Спектральний аналіз випадкового процесу. Теорема Вінера – 

Хінчина. 
2  

7 Приклади застосування теореми Вінера-Хінчина в оптиці 2 2 
8 Співвідношення невизначеностей   

10 Статистичні властивості світла першого порядку. Одномодове і 
багатоходове лазерне випромінювання. Тепловий шум. 

 2 

11 Уширення спектральних ліній. Однорідне і неоднорідне уширення   
12 Поглинання, спонтанне і вимушене випромінювання   
13 Квазікласична теорія спонтанного випромінювання   
14 Імовірності поглинання і вимушеного випромінювання  2 
15 Загальні характеристики лінійних систем. Кореляційні та 

спектральні властивості випадкового сигналу на виході лінійної 
системи.. 

2  

16 Приклади лінійних систем в оптиці. 2 2 
17 Вплив часткової когерентності на системи формування зображень 

і оптичного Фур‘є-аналізу 
  

18 Обернені задачі статистичної оптики.  2 
19 Деякі задачі, пов‘язані з когерентністю вищого порядку.   
20 Фотоелектронна реєстрація оптичного випромінювання. Формула 

Менделя. 
2 2 

21 Основи теорії поляризації частково когерентного світла. 2 2 
22 Матриця когерентності і ступінь поляризації. 2  

 

8.2. Постійними завданнями для самостійної роботи є: 
-  робота над лекційним матеріалом з конспектом; 
-  виконання домашніх завдань; 
-  опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Мінаков А.О., Тирнов О.Ф. Статистична радіофізика. – К.: Факт, 2003. - 528 с. 
2. Joseph W. Goodman. Statistical optics John Wiley & Sons, 2015. 
3. Leonard Mandel, Emil Wolf, Cambridge University Press, 1995. 
 


