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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “_ Вступ до фотоніки _” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки  
_                                 бакалавра___________ 
(назва рівня вищої освіти) 
 

спеціальність _____105 прикладна фізика та наноматеріали___________ 
 
освітня програма _ Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи____  
 
спеціалізація _________________ _____________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є 
знайомство студентів, що спеціалізуються галузі квантової радіофізики з 
фундаментальними явищами, що лежать в основі генерації, реєстрації та перетворення 
оптичного випромінювання. 
 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є 
знайомство з основами фізики взаємодії квантових систем з електромагнітними полями, 
принципами роботи основних типів лазерів та фізичними властивостями матеріалів 
фотоніки. 
Компетентності, що забезпечуються дисципліною: 
• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-1). 
• Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності (ЗК-2). 
• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7). 
• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8). 
• Здатність працювати в команді (ЗК-9). 
• Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-10). 
• Здатність працювати самостійно (ЗК-11). 
• Здатність брати участь у обробці та оформленні результатів експерименту (ФК-6). 
• Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 

комп’ютерних систем (ФК-9). 
• Здатність брати участь у роботах зі складання наукових звітів та у впровадженні 

результатів проведених досліджень та розробок (ФК-13). 
 
1.3. Кількість кредитів – 6 
 
1.4. Загальна кількість годин – 180 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
3-й 

Семестр 
5-й 

Лекції 
36 год. 



Практичні, семінарські заняття 
20 год. 

Лабораторні заняття 
10 год. 

Самостійна робота 
114 год. 

Контрольні роботи − 2 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної  програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання: 
Розуміти фізичні принципи генерації, реєстрації та перетворення оптичного 
випромінювання, роботи лазерів, квантових підсилювачів та приймачів оптичного 
випромінювання, вміти вірно вибирати їх параметри для різноманітних застосувань. 
Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною: 
• Знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням 

сучасних інформаційних технологій (ПРН-3). 
• Показувати знання іноземної мови (ПРН-4). 
• Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження 

фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій (ПРН-7). 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ1. Фізичні основи взаємодії квантових систем з електромагнітним полем. 
Тема 1. Введення. Історія розвитку лазерів. Предмет і основні поняття фотоніки, 

квантової електроніки та лазерної техніки. Від мазера до сучасних систем. Історія 
створення мазера, принцип дії першого молекулярного генератора на аміаку. Історія 
створення лазерів: пристрій першого рубінового лазера Меймана, подальший розвиток 
лазерів і лазерної техніки. Розвиток напівпровідникової електроніки, нелінійної оптики й 
оптичної електроніки. Розвиток лазерів на Україні. Нобелівські та інші премії в галузі 
лазерної фізики. 

Тема 2. Особливості, практичне використання, класифікація джерел 
когерентного випромінювання та перспективи розвитку оптичних систем. Особливості 
оптичної та квантової електроніки й параметрів лазерів (частота, довжина хвилі, 
тривалість, енергія, потужність). Галузі застосування лазерів. Передача інформації по 
скловолокнам (лазерний зв'язок). Лазерна обробка матеріалів (технологічні лазери для 
обробки матеріалів, різання, зварювання, обробка поверхонь, маркування, виготовлення 
напівпровідникових елементів). Лазери в медицині й біології. Лазерний термоядерний 
синтез. Лазери в наукових дослідженнях. Голографія й інтерферометрія. 
Світлорозсіювання для вимірювань швидкості потоку. Лазери в приладах і встаткуванні 
(лідари, юстування, зчитування штрих-кодів, зберігання даних, лазерні принтери). 
Терагерцова спектроскопія. Лазерна зброя. Класифікація квантових приладів, типи 
лазерів. Перспективи застосування оптичних систем на основі квантових генераторів. 

Тема 3. Фізичні основи взаємодії квантових систем з електромагнітним полем. 
Енергетичні стани квантових систем. Фрагменти теорії атома Бору. Атомні квантові 
числа. Рівні енергії атома водню. Тонка й надтонка структура термів. Воднеподібні атоми 
й іони. Гігантські (рідбергівські) атоми, молекули. Богатоелектронні атоми. Принцип 
заповнення, мультиплетність і позначення термів. Електронні, коливальні й обертальні 
спектри молекул. Інверсійний спектр молекули аміаку - NН3. Енергетичні рівні у 
твердотільних лазерах. 



Тема 4. Однорідне й неоднорідне розширення спектральних ліній. Фізичні 
механізми розширення. Природне розширення. Спонтанне випромінювання. 
Безвипромінювальні переходи. Ударне розширення спектральних ліній. Фазозбивні 
зіткнення, їхня фізична модель. Розширення спектральних ліній через скінченність часу 
взаємодії з полем. Пролітне розширення. Неоднорідне розширення ліній через ефект 
Доплера. Повне розширення лінії, контур Фойгта. Розширення за рахунок впливу 
внутрішніх (внутрішньокристалічних) і зовнішніх електричного й магнітного полів. 
Розширення ліній через неоднорідність полів у середовищах. 

Тема 5. Фізичні особливості лазерного випромінювання. Математичний запис 
квазімонохроматичного випромінювання. Поляризація. Ступінь поляризації. 
Монохроматичність. Спектр випромінювання безперервного лазера. Зв'язок тривалості 
імпульсу когерентного випромінювання та ширини лінії. Спектр випромінювання 
імпульсного лазера. Часова і просторова когерентність. Кореляційна функція. Вимір 
часової когерентності в інтерферометрі Майкельсону. Час кореляції. Просторова 
когерентність безперервного випромінювання. Інтерферометр Юнга. Спрямованість. 
Розбіжність плоского й гаусового пучків. Розбіжність частково-когерентного пучка. 
Спекл-картина. Яскравість. Тривалість імпульсу випромінювання. Генерація світлових 
імпульсів малої тривалості. Потужність, ефективність і ККД лазерного випромінювання. 

 
Розділ 2. Принципи функціонування джерел оптичного випромінювання (лазерів) 

та способів реєстрації, їх застосування. 
Тема 6. Принципи функціонування лазера. Спонтанне й змушене 

випромінювання. Поглинання. Дворівневе середовище й інверсія населеності. Принцип 
роботи лазера. Розподіл Больцмана, негативна температура. Резонатор. Поздовжні й 
поперечні моди. Гранична умова генерації лазера. Лазерна генерація. Багаторівневі схеми 
накачування. Насичення посилення. Стаціонарна генерація лазерного випромінювання. 
Швидкісні рівняння. 

Тема 7. Основні типи підсилювальних середовищ і лазерів. Твердотільні лазери. 
Лазери на рубіні й ітрій-алюмінієвому гранаті (Nd: ІАГ- лазер). Напівпровідникові лазери. 
Газові лазери. Газові ОКГ на атомних переходах. Лазер на суміші атомів неону й гелію ( 
He-Ne -лазер). Лазер на парах міді. Лазер на переходах іонів аргону. Молекулярні лазери. 
Лазери інфрачервоного діапазону хвиль на обертально-коливальних переходах молекул. 
СО2-лазери як приклад. Твердотільні лазери ІЧ діапазону з широкою смугою 
перестроювання на електронно-коливальних переходах. Газорозрядні молекулярні лазери. 
Субміліметрові молекулярні лазери з оптичним накачуванням. Молекулярні лазери 
видимого й УВ - діапазонів довжин хвиль на електронних переходах молекул (азотний і 
ексимерні лазери.). Рідинні лазери. Молекулярні лазери на барвниках. 

Тема 8. Приймачі оптичного випромінювання. Перетворення оптичного 
випромінювання та класифікація фотоприймачів. Спектральні діапазони чутливості. 
Швидкодія та смуга пропускання. Реєстрація ІЧ випромінювання: болометри, 
напівпровідникові структури, up-конверсія. Приймачі ТГц-випромінювання. Способи 
реєстрації рентгенівського та гама-випромінювання. Приклади практичного застосування. 

Тема 9. Лазери в медицині, екології та промисловості. Оптична томографія. 
Оптичний скальпель. Лазерна ангіопластика. Застосування лазерів в офтальмології при 
лікуванні очних хвороб. Лідари. Дистанційний вимір концентрації газів і домішок. 
Гетеродинна схема прийому. Нагрівання речовини лазерним імпульсом. Безперервний і 
імпульсний режими. Тепловий режим. Плазмовий режим. Лазерна термообробка 
матеріалів. Вплив тривалості, інтенсивності, густини енергії. Лазерне зварювання. Різання. 
Свердління. 



 
Розділ 3. Матеріали для фотоніки. 
Тема 10. Кристалічні середовища. Кристали для генерації оптичного 

випромінювання: структура, досконалість, оптичні та діелектричні властивості. 
Нелінійно-оптичні кристали, необхідні умови для нелінійного перетворення. Оптичні 
волокна, структура, робочі спектральні діапазони. Активовані волокна для підсилення та 
генерації. 

Тема 11. Перспективні матеріали фотоніки. Фазова автомодуляція в оптичних 
волокнах. Генерація суперконтінуума. Лазерні джерела для генерації суперконтінуума. 
Метаматеріали, властивості та практичні застосування. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Фізичні основи взаємодії квантових систем з електромагнітним полем. 

Тема 1. Введення. Історія 
розвитку лазерів. 2 2     

Тема 2. Особливості, 
практичне використання, 
класифікація джерел 
когерентного 
випромінювання та 
перспективи розвитку 
оптичних систем. 

14 4 2   8 

Тема 3. Фізичні основи 
взаємодії квантових систем з 
електромагнітним полем. 

12 4 2   6 

Тема 4. Однорідне й 
неоднорідне розширення 
спектральних ліній. Фізичні 
механізми розширення. 

10 2 2   6 

Тема 5. Фізичні особливості 
лазерного випромінювання. 16 4 2 2  8 

Разом за розділом 1 54 16 8 2  28 
Розділ 2. Принципи функціонування джерел оптичного випромінювання (лазерів) 

та способів реєстрації, їх застосування. 
Тема 6. Принципи 
функціонування лазера. 16 4 2 2  8 

Тема 7. Основні типи 
підсилювальних середовищ і 
лазерів. 

14 2 2   10 

Тема 8. Приймачі оптичного 
випромінювання. 16 2 2 2  10 

Тема 9. Лазери в медицині, 
екології та промисловості. 12 2 2   8 



Разом за розділом 2 58 10 8 4  36 
Розділ 3. Матеріали для фотоніки. 

Тема 10. Кристалічні 
середовища. 36 6 2 2  26 

Тема 11. Перспективні 
матеріали фотоніки. 32 4 2 2  24 

Разом за розділом 3 68 10 4 4  50 
Усього годин 180 36 20 10  114 

 
4. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва заняття Кількість 
годин 

1 Тема 2. Особливості, практичне використання, класифікація 
джерел когерентного випромінювання та перспективи розвитку 
оптичних систем. 

2 

2 Тема 3. Фізичні основи взаємодії квантових систем з 
електромагнітним полем. 

2 

3 Тема 4. Однорідне й неоднорідне розширення спектральних ліній. 
Фізичні механізми розширення. 

2 

4 Тема 5. Фізичні особливості лазерного випромінювання. 2 
5 Тема 6. Принципи функціонування лазера. 2 
6 Тема 7. Основні типи підсилювальних середовищ і лазерів. 2 
7 Тема 8. Приймачі оптичного випромінювання. 2 
8 Тема 9. Лазери в медицині, екології та промисловості. 2 
9 Тема 10. Кристалічні середовища. 2 
10 Тема 11. Перспективні матеріали фотоніки. 2 
 Разом 20 

 

5. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 5. Характеристики лазерного випромінювання 2 
2 Тема 6. Визначення порогу генерації в т/т активному середовищі 2 
3 Тема 8. Визначення швидкодії приймачів лазерного 

випромінювання 2 

4 Тема 10. Визначення смуг пропускання кристалічних середовищ 2 
5 Тема 11. Перспективні матеріали фотоніки. 2 
 Разом 10 

6. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи, робота з літературою, підготовка 
до виконання лабораторних занять 

Кількість 
годин 

1 Тема 2. Ознайомлення з сучасними оглядами в профільній 
літературі 

8 

2 Тема 3. Квантові системи в електромагнітному полі 6 
3 Тема 4. Шляхи керування розширенням спектральних ліній 6 



4 Тема 5. Досягнуті параметри лазерного випромінювання 8 
5 Тема 6. «Random lasing» генерація 8 
6 Тема 7. Квантово-каскадні лазери 10 
7 Тема 8. Газові приймачі випромінювання 10 
8 Тема 9. Лазерне очищення поверхонь 8 
9 Тема 10. Відмінності кристалічної структури основних матриць 26 
10 Тема 11. Напрямки розвитку матеріалів для фотоніки 24 
 Разом 114 

 
7. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальних завдань не заплановано. 

 
8. Методи навчання 

 
Курс побудовано на лекційних заняттях, що знайомлять студентів з теоретичним 

матеріалом, що складаються з трьох частин: 1) усне опитування по теоретичному 
матеріалу; 2) перевірка домашнього завдання; 3) розв’язання типових задач за темою, що 
вивчається. Питання для теоретичного опитування, приклади розв’язання типових 
завдань, завдання для самостійної роботи студентів наведені в методичному посібнику з 
даного курсу. На самостійну роботу виведено низку питань, що стосуються змісту курсу, 
що вивчається, але не входять до лекцій. 

 
9. Методи контролю 

 
Поточний контроль включає роботу на лабораторних і практичних заняттях і 

самостійну роботу (55 балів), контрольні роботи (5 балів). 
Підсумковий контроль − іспит (40 балів). 

 

10. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Іспит Сума 
Розділ 1 Розділ 2 КР Розділ 3 КР Разом   

Т1 Т2 T3 Т4 Т5 Т6 T7 Т8 T9 T10 T11 
3 4 3 4 3 4 3 4 43 10 4 4 10 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
КР - контрольна робота, передбачена навчальним планом 
 
Розділ зараховується студентові, якщо він набирає не менш 50 % можливих балів за 

тему. Студент допускається до іспиту, якщо всі розділи зараховані. Студент не 
допускається до іспиту, якщо набирає протягом семестру менше 10 балів. Студенти з 
підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що не допущені до іспиту з дисципліни. 
Їм перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до іспиту 
шляхом виправлення нульових оцінок з окремих видів занять і контрольних завдань. 
Термін і порядок ліквідації заборгованостей встановлюється викладачами, котрі 
проводять відповідні заняття і контрольні заходи. 

 
 



Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 

1. Виконання кожного завдання екзаменаційного білета оцінюється балом за шкалою 
оцінювання 

 
№ 
з/п 

Кільк. 
балів 

При оцінці відповіді на теоретичні 
питання 

При оцінці розв’язання задачі 

1 0 Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність 

2 1-20 
Наведено лише визначення 
термінів, які входять до 
формулювання питання 

Записано коротку умову, наведено 
діаграму або рисунок до задачі, 
записано основні закони з цієї 
теми 

3 21-49 Наведено лише загальні відомості Додатково до п.2 вказано метод 
розв’язання задачі  

4 50-60 Наведено нечітку відповідь 
Додатково до п.3 при правильному 
виборі методу розв’язання задачі 
допущено грубі помилки  

5 61-80 Наведено відповідь з незначними 
помилками 

Додатково до п.3 при правильному 
виборі методу розв’язання задачі 
не доведено до кінця 

6 81-90 

Наведено правильну в цілому 
відповідь з порушеннями логіки 
викладення матеріалу або без 
належних ілюстрацій чи 
оформлення відповіді ускладнює 
розуміння тексту 

Задачу доведено до правильної 
кінцевої формулі і на тому 
припинено розв’язання 

7 91-100 Повна бездоганна відповідь 

Здобуто правильну кінцеву 
формулу та проведено її аналіз, 
перевірку на розмірність, вірно 
визначено числове значення   

 
2. Загальна оцінка іспиту за 40-бальною шкалою розраховується за формулою: 

Оцінка = (П1+П2+П3)/3 , 
де П1, П2, П3 – бали за відповіді на окремі завдання екзаменаційного білету. 

 
11. Рекомендована література 

 
Основна література 

 
1. Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich. Fundamentals of Photonics. Volume 1. Second 

edition. John Wiley & Sons Inc. 2007, 770 p. 
2. Vincent J. Urick Jr., Jason D. McKinney, Keith J. Williams. Fundamentals of 

Microwave Photonics. John Wiley & Sons Inc. 2015, 468 p. 
 

 
Допоміжна література 

 
1. John D. Joannopoulas, Steven J. Johnson, Joshua N. Winn, Robert D. Miade. Photonic 

Crystals: Molding the Flow of Light. Second edition. Princeton University Press. 2008, 
305 p. 



2. Peter Markos, Costas M. Soukoulis. Wave Propagation. From Electrons to Photonic 
Crystals and Left-Handed Materials. Princeton University Press. 2008, 367 p. 

 
12. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. Лазерне зварювання https://www.youtube.com/watch?v=yuTIR5E98Dw 
2. Обробка поверхні https://www.youtube.com/watch?v=CLaBFkeHG0A 
3. Лазерне різання https://www.youtube.com/watch?v=pMSyGOoesfM 
4. Лазерна зброя https://www.youtube.com/watch?v=tyUh_xSjvXQ 
5. Оптичний зв'язок https://www.youtube.com/watch?v=iPwpLgaXMX0 
6. https://ocw.mit.edu/courses/6-974-fundamentals-of-photonics-quantum-electronics-

spring-2006/pages/lecture-notes/  
7. https://ocw.mit.edu/courses/3-46-photonic-materials-and-devices-spring-

2006/pages/lecture-notes/  
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https://www.youtube.com/watch?v=pMSyGOoesfM
https://www.youtube.com/watch?v=tyUh_xSjvXQ
https://www.youtube.com/watch?v=iPwpLgaXMX0
https://ocw.mit.edu/courses/6-974-fundamentals-of-photonics-quantum-electronics-spring-2006/pages/lecture-notes/
https://ocw.mit.edu/courses/6-974-fundamentals-of-photonics-quantum-electronics-spring-2006/pages/lecture-notes/
https://ocw.mit.edu/courses/3-46-photonic-materials-and-devices-spring-2006/pages/lecture-notes/
https://ocw.mit.edu/courses/3-46-photonic-materials-and-devices-spring-2006/pages/lecture-notes/
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