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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення із закономірностями поширення електромагнітних хвиль 
оптичного діапазону в твердих тілах та хвилеводних структурах, їх дисперсійними властивостями, 
експериментальними методиками дослідження відповідних структур, методами створення пристроїв 
обробки сигналів у інфрачервоному, видимому та ультрафіолетовому міліметровому діапазонах 
довжин хвиль. Ознайомлення з матричними методами опису взаємодії поляризованого оптичного 
випромінювання з анізотропними структурами. Ознайомлення з методами визначення анізотропії 
цих структур, фізичними матричними моделями анізотропних структур. Ознайомлення з методами 
модуляції та детектування поляризації оптичного випромінювання. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
До вивчення дисципліни “Оптика анізотропних та направляючих структур” необхідно пройти 

підготовку і скласти іспити/заліки з таких дисциплін: “Оптика”, “Математичний аналіз”, 
“Диференціальні рівняння”, “Математична фізика”, “Коливання та хвилі”. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
У програмі дисципліни розглядаються закони поширення та дисперсії оптичного 

випромінювання у різного типу об’ємних суцільних, шаруватих середовищах та направляючих 
структурах. Розглядається вплив оптичної анізотропії середовищ на поляризацію випромінювання, 
що в ньому поширюється. Розглядається дисперсія поверхневих та об’ємних хвиль в зазначеного 
типи середовищах. Отримуються хвильові рівняння для окремих випадків хвиль. Аналізується 
методика проектування та створення пристроїв формування/обробки сигналів у відповідних 
оптичних діапазонах довжин хвиль. Наводяться конкретні конструкції відповідних пристроїв. 

 
4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 
Студент повинен знати основні поняття теорії оптичних систем, типи рівнянь для різних типів 

оптичних середовищ, граничні умови для хвиль, що поширюються в них, основні типи хвиль в 
оптичних середовищах та оптоволоконних структурах, їх основні властивості. Матричні методи 
Джонса та Мюллера для розв’язання задач поляриметрії, матричні моделі анізотропних структур та 
середовищ, основні типи електромагнітних хвиль в оптичному середовищі та шаруватих структурах, 
у тому числі з оптичною анізотропією. Повинен вміти отримувати хвильові рівняння для оптичних 
хвиль різних типів, розв’язувати рівняння переносу для поляризованого оптичного випромінювання 
проектувати та пропонувати конкретні конструкції пристроїв обробки сигналів в оптичному 
діапазоні; будувати моделі прикладних поляризаційних систем та пристроїв; отримувати тензор 
діелектричної проникності, описувати поляризаційні перетворення випромінювання в анізотропних 
структурах, отримувати дисперсійні співвідношення для оптичних хвиль, знаходити характеристики 
власних хвиль середовищ проектувати та пропонувати конкретні конструкції пристроїв для 
поширення світлових  хвиль різних діапазонів та перетворення поляризації цих хвиль. 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 
Загальні компетентності: 
 ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
 ЗК 7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 ЗК 11. Здатність працювати в команді. 
 ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 
 ЗК 14. Навики здійснення безпечної діяльності. 
Фахові компетентності: 
 ФК 3. Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень властивостей 

фізичної системи, фізичних явищ і процесів. 
 ФК 8. Здатність брати участь у формуванні запитів щодо матеріально-технічного 

забезпечення досліджень. 
 ФК 12. Здатність використовувати знання про фізичну природу об'єктів у роботах по 

створенню  нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, зокрема, наноматеріалів. 
 



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:  до 48

1.1 

основні поняття теорії оптичних систем, 
типи рівнянь для різних типів оптичних 
середовищ, граничні умови для хвиль, що 
поширюються в них, основні типи  хвиль в 
оптичних середовищах та оптоволоконних 
структурах, їх основні властивості 

лекція модульна контрольна 
робота 12 

1.2 

систему рівнянь Максвелла в 
диференціальній та інтегральній формах 
запису, граничні умови для 
електромагнітних хвиль

лекція модульна контрольна 
робота 12 

1.3 
Матричні методи Джонса та Мюллера для 
розв’язання задач поляриметрії, матричні 
моделі анізотропних структур та 
середовищ 

лекція модульна контрольна 
робота 12 

1.4 
основні типи електромагнітних хвиль в 
оптичному середовищі та шаруватих 
структурах, у тому числі з оптичною 
анізотропією 

лекція модульна контрольна 
робота 12 

2 вміти:  до 40

2.1 
отримувати хвильові рівняння для оптичних 
хвиль різних типів, розв’язувати рівняння 
переносу для поляризованого оптичного 
випромінювання 

лекція модульна контрольна 
робота 8 

2.2 

проектувати та пропонувати конкретні 
конструкції пристроїв обробки сигналів в 
оптичному діапазоні, будувати моделі 
прикладних поляризаційних систем та 
пристроїв 

лекція модульна контрольна 
робота 8 

2.3 
отримувати тензор діелектричної 
проникності, описувати поляризаційні 
перетворення випромінювання в 
анізотропних структурах

лекція модульна контрольна 
робота 8 

2.4 
отримувати дисперсійні співвідношення для 
оптичних хвиль, знаходити характеристики 
власних хвиль середовищ 

лекція модульна контрольна 
робота 8 

2.5 

проектувати та пропонувати конкретні 
конструкції пристроїв для поширення 
світлових  хвиль різних діапазонів та 
перетворення поляризації цих хвиль. 

лекція модульна контрольна 
робота 8 

3 комунікація:  до 12 

3.1 

Вміти працювати в групі, структурувати та 
представляти результати наукового пошуку у 
формі рефератів та доповідей з 
використанням сучасних технологій, коректно 
вести дискусію 

Реферати, доповіді, 
самостійна робота 

Оцінювання доповідей 
з тем рефератів, усних 

відповідей та 
доповнень 

12 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

Програмні результати навчання 
Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

ПРН 1. Глибокі знання в галузі сучасної прикладної фізики і 
фізики наноматеріалів + + + + + + + + +  
ПРН 5. Знання етичних та соціально-економічних основ 
сучасного суспільства          + 

ПРН 9. Встановлювати та аргументувати нові залежності 
між параметрами та характеристиками фізичних систем     + + + + +  

ПРН 16. Організовувати результативну роботу 
індивідуально і як член команди.          + 



7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання  
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

оцінювання: письмових контрольних робіт. Внесок результатів навчання у підсумкову оцінку, за 
умови їх опанування на належному рівні: 

 результати навчання 1.1 – 1.4 [знання] – до 48 %; 
 результат навчання 2.1 – 2.5 [вміння] – до 40%; 
 результат навчання 3.1 [комунікація] – до 12%; 
Форми оцінювання: 
Семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовні модулі. Кожен модуль 

оцінюється максимально до 34 бали. 
Письмові контрольні роботи проводяться після лекції № 10 та № 20. 
Підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. Заліковий білет 

складається з 2 питань: 1 теоретичного питання і 1 задачі. Питання оцінюються по 10 балів. Всього за 
залік можна отримати від 0 до 20 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є 
отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за залік не може бути меншою 10 балів. 

Умови допуску до заліку: Обов’язковим для допуску до заліку є: написання модульних 
контрольних робіт з кількістю балів не менше 22 кожна, та написання реферату з оцінкою не менше 6 
балів 

Студенти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум 50 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні написати 
додаткову контрольну роботу. 

У випадку відсутності студента 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. – 22 Max. – 34
Модульна контрольна робота 22 34
Реферат 6 12

 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Змістовні модулі Залік Підсумкова оцінка
Мінімум 22 10 60
Максимум 34 20 100
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка (за національною шкалою) / National grade Рівень досягнень, % / Marks, %

Зараховано / Excellent 60-100% 
Не зараховано / Fail 0-59% 

 
8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№ Тема 
Кількість 
годин 

(лекції) 

 
Контрольні 
роботи 

Самостійна 
робота 

 Змістовний модуль №1 

1 Оптоелектроніка: Випромінювачі та приймачі 
оптичного випромінювання. Їх характеристики.

4 - 8 

2 
Хвильове та матеріальне рівняння поля в 
оптичному середовищі. Класифікація цих 
середовищ в сучасній оптоелектроніці. 

4 - 8 

3 Фізичні основи спонтанного та вимушеного 
розсіяння світла. 

4 - 8 



4 
Нелінійно-оптичні ефекти, зумовлені 
квадратичною нелінійною поляризовністю 
середовища 

4 - 8 

5 Нелінійно-оптичні ефекти, зумовлені кубічною 
нелінійною поляризовністю середовища 

4 - 8 

6 Модульна контрольна робота 1 
 Змістовний модуль №2 

8 

Історичні аспекти та передумови встановлення 
та використання векторної природи світла та 
оптичної анізотропії середовищ у прикладних 
дослідженнях 

2 - 4 

9 

Опис поляризації монохроматичного та 
квазімонохроматичного електромагнітного 
випромінювання з використанням матричних 
методів. 

4 - 8 

10 
Розповсюдження поляризованого 
випромінювання у поляризуючих оптичних 
системах. Метод Джонса. Метод Мюллера

4 - 8 

11 

Мультиплікативні та адитивні матричні моделі 
анізотропних середовищ та структур. 
Моделювання розповсюдження світла в 
анізотропних середовищах та структурах.

4 - 8 

12 
Вимірювання та перетворення параметрів 
поляризації світла. Визначення анізотропії 
середовищ. Оптимізація вимірювання. 

4 - 8 

13 Використання поляризації світла у тваринному 
світі. Сучасний стан поляриметрії. 2 - 4 

14 Модульна контрольна робота 1 
 ВСЬОГО 40 - 80 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекції 40 год. 
Самостійна робота 80 год. 
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