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ВСТУП 

 

Метою самостійної роботи є поглиблене вивчення лекційного матеріалу, а 

також практичне оволодіння навичками розв’язання практичних завдань, які 

дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів. 

Самостійна робота передбачає роботу з теоретичною та довідниковою 

літературою, а також розв’язання практичних завдань. 

Для забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами 

використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект 

лекцій, практикум тощо (за переліком літератури). 

Методичні вказівки містять перелік тем, якими необхідно оволодіти для 

розв’язання практичних завдань. 

Після кожної лекції студент повинен, користуючись методичними 

вказівками, доопрацювати теоретичний матеріал, отриманий під час лекції, та 

розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці знаходяться всі необхідні 

для цього матеріали. 

За необхідності за консультаціями щодо розв’язання практичних завдань 

до викладачів потрібно звертатися згідно з графіком. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, відповідно до 

складеного графіка.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

лекції с. р. 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1  Оптоелектронні технології в біотехнічних та 

медичних апаратах і системах 

1 Вступ. Оптоелектронні технології в 

біотехнічних та медичних апаратах і системах. 

Інтенференція світла в тонких пластинах 

1 10 

2 Інтерферометри та їх використання. Поняття про 

інтерференційний мікроскоп 

1 10 

3 Дифракційна решітка. Дифракційний спектр. 

Основи рентгеноструктурного аналізу 

1 10 

 Разом за змістовим модулем 1 3 30 

Змістовий модуль 2  Поляризація світла в біотехнічних та медичних 

апаратах і системах 

4 Світло природнє та поляризоване. Закон 

Малюса* 

1 2 

5 Поляризація світла при подвійному 

променезаломленню* 

1 2 

6 Обертання плоскості поляризації*  1 2 

7 Поляриметрія. Дослідження біологічних тканин 

в поляризованому світлі* 

1 6 

 Разом за змістовим модулем 2 4 10 
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Змістовий модуль 3 Теплове випромінювання тіла та його використання 

в медичній апаратурі 

8 Схеми зміщення 2 10 

9 Запобіжні схеми 3 10 

 Разом за змістовим модулем 3 5 20 

Змістовий модуль 4 Геометрична оптика як граничний випадок 

хвильової оптики. Аберрація лінз 

10 Джерела теплового випромінювання, які 

використовуються для лікувальних цілей. 

Поняття про термографію* 

2 10 

11 Ультрафіолетове і інфракрасне випромінювання 

і їх використання в медицині. Організм як 

джерело фізичних полів* 

2 5 

 Разом за змістовим модулем 4 4 15 

Змістовий модуль 5 Оптична система і будова мікроскопа 

12 Роздільна здатність і корисне збільшення 

мікроскопа 

4 5 

13 Деякі спеціальні прийоми оптичної мікроскопії 4 10 

14 Хвильова оптика і її використання в оптичних 

пристроях.  

6 10 

 Разом за змістовим модулем 5 14 25 

 Усього годин за семестр 30 100 

 Усього годин за рік 30 100 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Вступ. Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних 

апаратах і системах. Інтенференція світла в тонких пластинах 

1. Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах і 

системах. 

2. Інтенференція світла в тонких пластинах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах і 

системах? 

2. Що являє собою інтенференція світла в тонких пластинах? 

Література: [1, с. 9–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 2 Інтерферометри та їх використання. Поняття про 

інтерференційний мікроскоп 

1. Інтерферометри та їх використання. 

2. Поняття про інтерференційний мікроскоп. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке інтерферометри? 

2. Що таке інтерференційний мікроскоп? 

Література: [1, с. 5–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 3 Дифракційна решітка. Дифракційний спектр. Основи 

рентгеноструктурного аналізу 

1. Дифракційна решітка.  

2. Дифракційний спектр.  

3. Основи рентгеноструктурного аналізу. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою дифракційна решітка? 

2. Де основи рентгеноструктурного аналізу широко застосовуються? 

3. Що являє собою дифракційний спектр? 

Література: [5, с. 16–21; 6, с. 28–32]. 
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Тема 4 Світло природнє та поляризоване. Закон Малюса 

1. Світло природнє та поляризоване. 

2. Закон Малюса. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою закон Малюса? 

2. Де доцільно використовувати поляризоване світло, а де природнє? 

Література: [3, с. 51–68; 4, с. 152–161, с. 348–356]. 

 

Модуль 2 

Тема 5 Поляризація світла у разі подвійного променезаломлення 

1. Поляризація світла у разі подвійного променезаломлення. 

Питання для самоперевірки 

1. Де використовується поляризація світла у разі подвійного 

променезаломлення? 

Література: [1, с. 233–256; 3, с. 28–32]. 

 

Тема 6 Обертання плоскості поляризації  

1. Обертання плоскості поляризації.  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке обертання плоскості поляризації? 

Література: [1, с. 671–692; 4, с. 74–88; 5, с. 233–240]. 

 

Тема 7 Поляриметрія. Дослідження біологічних тканин у 

поляризованому світлі 

1. Поляриметрія.  

2. Дослідження біологічних тканин у поляризованому світлі. 

Питання для самоперевірки 

1. Які переваги та недоліки поляриметрії? 

2. Як відбувається дослідження біологічних тканин у поляризованому 

світлі? 

Література: [2, с. 160–210; 6, с. 46–54]. 
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Тема 8 Джерела теплового випромінювання, які використовуються 

для лікувальних цілей. Поняття про термографію  

1. Поняття про термографію. 

2. Джерела теплового випромінювання, які використовуються для 

лікувальних цілей. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається термографією? 

2. Які джерела теплового випромінювання, що використовуються для 

лікувальних цілей? 

Література: [2, с. 101–113]. 

 

Тема 9 Ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання та їх 

використання в медицині. Організм як джерело фізичних полів. 

1. Організм як джерело фізичних полів. 

2. Ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання та їх використання в 

медицині.  

Питання для самоперевірки 

1. Чи є організм людини джерелом фізичних полів? 

2. Як використовуються випромінювання в медицині? 

Література: [1, с. 376–487]. 

 

Тема 10 Поняття про ідеальну центровану оптичну систему 

1. Ідеальна центрована оптична система. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою ідеальна центрована оптична система? 

Література: [1, с. 100–121, 6, с. 94–105]. 

 

Тема 11 Оптична система ока. Деякі її особливості. Недоліки 

оптичної системи ока та їх компенсація. 

1. Оптична система ока. Деякі її особливості.  

2. Недоліки оптичної системи ока та їх компенсація. 
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Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою оптична система ока? 

2. Які її особливості? 

3. Які недоліки оптичної системи ока та їх компенсація? 

Література: [4, с. 38; 5, с. 15]. 

 

Тема 12 Роздільна здатність і корисне збільшення мікроскопа 

1. Роздільна здатність і корисне збільшення мікроскопа.  

Питання для самоперевірки 

1. Яка роздільна здатність мікроскопа? Від чого вона залежить? 

Література: [4, с. 35; 5, с. 290]. 

 

Тема 13 Деякі спеціальні прийоми оптичної мікроскопії 

1. Деякі спеціальні прийоми оптичної мікроскопії.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть спеціальні прийоми оптичної мікроскопії.  

Література: [4, с. 74; 5, с. 17]. 

 

Тема 14 Хвильова оптика та її використання в оптичних пристроях 

1.  Хвильова оптика та її використання в оптичних пристроях. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою хвильова оптика? 

2. Використання хвильової оптики в оптичних пристроях.     

Література: [4, с. 76–88; 5, с. 280–301]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. 1. Які оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах і 

системах? 

2. Що являє собою інтенференція світла в тонких пластинах? 

3. Що таке інтерферометри? 

4. Що таке інтерференційний мікроскоп? 

5. Дифракційна решітка.  

6. Дифракційний спектр.  

7. Основи рентгеноструктурного аналізу. 

8. Що являє собою дифракційна решітка? 

9. Де основи рентгеноструктурного аналізу широко застосовуються? 

10.  Що являє собою дифракційний спектр? 

11.  Що являє собою закон Малюса? 

12.  Де доцільно використовувати поляризоване світло, а де природнє? 

13.  Де використовується поляризація світла у разі подвійного 

променезаломлення? 

 

Змістовий модуль 2 

14.  Що таке обертання плоскості поляризації? 

15.  Які переваги та недоліки поляриметрії? 

16.  Як відбувається дослідження біологічних тканин у поляризованому 

світлі? 

17.  Що називається термографією? 

18.  Які джерела теплового випромінювання, що використовуються для 

лікувальних цілей? 

19.  Чи є організм людини джерелом фізичних полів? 

20.  Як використовуються випромінювання в медицині? 

21.  Що собою являє ідеальна центрована оптична система? 
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22.  Що таке оптична система ока? 

23.  Які її особливості? 

24.  Які недоліки оптичної системи ока та їх компенсація? 

25.  Яка роздільна здатність мікроскопа? Від чого вона залежить? 

26.  Назвіть спеціальні прийоми оптичної мікроскопії.  

27.  Що являє собою хвильова оптика? 

28.  Використання хвильової оптики в оптичних пристроях.     
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